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Október 6.

A vértanúk emlékére

Egy szál virággal tisztelegtek.
Az aradi vértanúkra emlékeztek a Március 15-e parkban városunk képviselő-testületének tagjai, a cégvezetők, az intézmények, pártok képviselői. 2001-ben a magyar kormány nemzeti
gyásznappá nyilvánította október hatodikát. 170 éve ezen a napon végezték ki Aradon a szabadságharc tizenhárom honvédtábornokát, Pesten pedig Batthyány Lajost, az első magyar felelős
kormány miniszterelnökét.

30 éve együtt

Jubiláló idősklub

A közelgő önkormányzati választások kampányidőszakának elején, az augusztus 20-ai ünnepséget követő napokban jelentette be Bráz György, Tiszaújváros polgármestere, hogy nyugdíjba vonulása miatt nem indul a következő megmérettetésen
a polgármesteri tisztségért. A ciklus utolsó képviselő-testületi ülésén a testület, mellyel utoljára együtt dolgozott - civil kezdeményezésre - Tiszaújváros Díszpolgára címmel tüntette ki Bráz Györgyöt, akit pályafutása rövid értékelésére kértünk.
Interjúnkat lapunk 3. oldalán olvashatják.

Óvodai fejlesztések

Új, meleg ruhában a Tündérkert
Az elmúlt időszakban minden évben
megújult egy-egy óvoda városunkban.
Néhány éve a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Szivárvány épületét
újították fel kívül és belül, most a Tündérkert óvoda kapott teljesen új külsőt.
A beruházás egy része az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása” című pályázati támogatásból valósult meg, ami több mint 16 millió forintot jelentett. A hiányzó összeget, 19 millió forintot pedig Tiszaújváros önkormányzata biztosította. Így az
óvoda épületének energetikai korszerűsítése összesen 35 millió forintba került,
ami a külső fal- és tetőfödém hőszigetelését, valamint a homlokzat színezését
jelentette.

Születésnapi tortával ünnepelték a „Tiszaszederkény” Nyugdíjas Klub 30. születésnapját kedden délután. Ez alkalomból a város vezetése is köszöntötte a városrész nyugdíjasait. A három évtizede működő klub rendszeresen szervez kirándulásokat, kulturális és szabadidős programokat a szederkényi szépkorúaknak.
Október elseje az Idősek világnapja, városunkban évek óta ekkor rendezik meg az Idősek hetét, kulturális és gasztronómiai
programokkal. Főzőnap, kulturális kavalkád, előadások a szépkorúaknak, aranylakodalom - csak néhány az idei programok
közül.

Vasárnap este héttől

Választási műsor

Új ruhába öltözött a Tündérkert.

Rendkívüli adással, választási műsorral jelentkezik október
13-án 19 órakor a Tisza TV. Az urnazáráskor kezdődő műsorban tudósításokat, riportokat láthatnak a nézők az önkormányzati választás eseményeiről, és első kézből értesülhetnek a szavazás eredményeiről.
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Egyházi hírek
Római katolikus

Jobbik Magyarországért Mozgalom

Összefogással a korrupció ellen

Félre kell tenni a pártlogókat,
az ideológiákat annak érdekében, hogy egy település a
fejlődés útjára lépjen - hangzott el azon a fórumon, amit
a Jobbik Magyarország Mozgalom tartott városunkban.
Gyöngyösi Márton, a Jobbik frakcióvezetője elmondta, az ellenzék csak úgy
működhet sikeresen, ha összefog. Ez az
együttműködés pedig létre is jött, hiszen
az ellenzék közös megyei listát állít vasárnap. Gyöngyösi európa parlamenti képviselőként azon dolgozik, hogy az unióból
érkező fejlesztési pénzekből elsősorban a

helyi kis- és középvállalkozásokat segítsék és a településeknek szánt támogatás
ne kormánypárti zsebekbe vándoroljon,
hanem oda, ahol valóban szükség van rá,
mint az egészségügy vagy az oktatás. Éppen ezért a Jobbik támogatja, hogy az önkormányzatok közvetlenül pályázhassanak uniós támogatásokra. A Jobbik szeretné azt is elérni, hogy Magyarország is
tagja legyen a korrupciós ügyeket is vizsgáló Európai Ügyészségnek, azonban a
jelenlegi kormány nem csatlakozott ehhez az egyezményhez.
				 ema

Utcafórumon a Jobbik.

Görögkatolikus

Ülésezett a választási bizottság

Kifogás ér kifogást

Az elmúlt napokban két alkalommal ülésezve három kifogást is tárgyalt a Tiszaújvárosi Helyi Választási Bizottság.
Először egy - a jegyzőkönyvben név nélkül szereplő - választópolgár kifogásáról hozott elutasító határozatot a bizottság. Az elektronikus úton benyújtott kifogásban az illető azt sérelmezte, hogy a
lapunk mellékleteként megjelent Önkormányzati Krónikában (melyet szórólapként aposztrofált) Bráz György polgármester kampánytevékenységet folytatott,
különösen e szövegrésszel:
„Kedves Tiszaújvárosiak!
Öt éve közösen tűztünk ki célokat közös
életünk érdekében, melyről közösen kell,
hogy véleményt mondjunk. Lesz is erre
alkalom, hiszen választások lesznek.
Önök öt évvel ezelőtt olyan testületet választottak, melynek tagjai feddhetetlenek.
Rájuk lehetett bízni a város vagyonát,
és jól gazdálkodtak a város vagyonával.
A tisztesség és a becsület hatotta át minden egyes forint elköltését. Testületi he-

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

lyettesemmel, dr. Fülöp György alpolgármester úrral ennek megfelelően végeztük
munkánkat, együttműködve a polgármesteri hivatal, az intézmények és a gazdasági társaságok dolgozóival.
A jövőben is így kell ennek lennie!”
A választási bizottság - többségi döntéssel hozott - elutasító határozatában megállapította, hogy a hivatkozott cikket tartalmazó oldal tetején az egész képviselő-testületet ábrázoló kép van, azaz valamennyi olyan szervezet képviselteti magát, aki bejutott 2014-ben az önkormányzatba. A kifogásolt szövegrészben a polgármester többes számban, a testület valamennyi tagjáról beszél, valamennyi
képviselő tisztességét hangsúlyozza. A
bizottság álláspontja szerint a kiadvány
nem alkalmas arra, hogy befolyásolja a
választói akaratot, mivel nem a jelöltek,
szervezetek programját, hanem a képviselő-testület 5 éves munkájának fontos
elemeit mutatja be, a tényszerűségre törekedve, tájékoztató jelleggel. A választási bizottság döntésénél figyelembe vet-

Kedden, csütörtökön, pénteken, szombaton 18.00 órakor, szerdán 8.30 órakor, vasárnap 11.00 órakor kezdődik a szentmise.
Október 13-a, vasárnap templomunk búcsúünnepe. Az ünnepi szentmisét 11.00-kor Dr. Osztie Zoltán atya mutatja be. Október 12-én, szombaton előkészületi nap, 16.30 órai kezdettel
„Idők jelei” címmel filmvetítés, ezt követően előadás, az előadás címe: Eucharisztia - Szentségimádás. Előadó Dr. Osztie
Zoltán, a budapesti Belvárosi templom plébánosa, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének előző elnöke. 18.00-kor
szentmise, utána fáklyás körmenet. Gyónási lehetőség pénteken szentmise előtt és után, szombaton 17.00-tól a szentmise
kezdetéig, és vasárnap 10.30-10.50-ig.
Énekkari próbák időpontja minden héten kedden 18.30.
Keresztlevelek kiadása csak személyesen, hivatali időben történik, a személyes adatok védelme érdekében. A keresztelők
minden hónap 3. vasárnapján.
Akinek születésnapja, névnapja, házassági évfordulója van
tárgyhónapban, jelezze a plébánián (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.

te a Kúria azon döntését is, hogy az önkormányzati tisztségből fakadó feladatok
ellátásáról tudósító cikkek nem minősíthetők kampányidőszakban sem a jelöltet
népszerűsítő cikknek.
Másodjára - és harmadjára - Farkas Zoltánné kifogásait tárgyalta a bizottság. A
független képviselő- és polgármesterjelölt azt sérelmezte, hogy Csikász Gábor,
a Fidesz-KDNP és a Városért Egyesület
közös polgármesterjelöltjét népszerűsítő
választási plakátja két helyszínen is úgy
lett kihelyezve, hogy azok takarják az ő
választási plakátját. A kifogást tevő fényképeket is csatolt beadványaihoz.
A bizottság - helyt adva a kifogásoknak megállapította a jogszabálysértést, a jogsértő Fidesz-KDNP és Városért Egyesület jelölőszervezeteket eltiltotta a további jogsértéstől, ami azt is jelenti, hogy a
kifogásolt plakátokat el kell távolítani. A
jogsértést csekély súlyúnak minősítette a
bizottság, ezért bírságot nem szabott ki.
f.l.

Pénteken 17.30 Dicsérőének az Istenszülő Szűz Máriához
(Akathisztosz hymnosz). Szombaton 8.00 Szent Liturgia. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia. Kedden 8.00 Szent
Liturgia. Szerdán 17.30 paraklisz.
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztje október 22-étől október 25-éig a tiszaújvárosi görögkatolikus templomban lesz. A részletes programot lásd a hirdetések között!

Református

Tiszaújváros
• Október 10-én, csütörtökön 17 órától Bibliaórát tartunk a
gyülekezet imatermében
• Vasárnap délelőtti istentiszteletünk a szokott időben, 11 órától kezdődik október 13-án.
• 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 október 13-án 10 órakor
kezdődik.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Virág Viktor

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Fehér Sándor
temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

TAR LÁSZLÓ
1952-2009
„Mikor elmentél, kialudt egy csillag,
Az angyalok a mennyországba hívtak.
De sajnos itt lent elvesztettünk Téged,
Legtisztább angyalát
a Földnek és az Égnek.”
„Hívta őt valaki, akit csak ő látott,
és átölelte csendesen az örökkévalóságot.
Szeretni ment a felhőkön át,
és vele repült számunkra az egész világ.”
Örök szeretettel emlékezünk Rád:
Feleséged és nevelt lányod, Klaudia
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Interjú Bráz György polgármesterrel

„Nyugdíjba vonulok, de az utódok készen állnak a folytatásra”

A közelgő önkormányzati választások kampányidőszakának elején, az augusztus 20-ai ünnepséget követő napokban jelentette be
Bráz György, Tiszaújváros polgármestere, hogy nyugdíjba vonulása miatt nem indul a következő
megmérettetésen a polgármesteri
tisztségért. A ciklus utolsó képviselő-testületi ülésén a testület, mel�lyel utoljára együtt dolgozott - civil kezdeményezésre - Tiszaújváros Díszpolgára címmel tüntette ki
Bráz Györgyöt, akit pályafutása
rövid értékelésére kértünk.
- Miért döntött úgy, hogy nyugállományba vonul, és nem indul az önkormányzati választáson?
- Régóta foglalkoztat a gondolat, hogy mikor
fejezzem be a közéleti tevékenységemet. Először 2010-ben merült fel ennek a lehetősége, de
végül úgy alakult, hogy további tisztséget vállaltam, ezután még két ciklusban polgármesterként dolgozom, dolgoztam. Nagyon szép volt
ez a kilenc év, sok-sok munkával, eredmén�nyel, és nem titok, sok küzdelemmel is járt.
A mi városunk olyan különös helyzetben van,
hogy politikai ellenszélben működik, de szabadon. Ennek persze megvannak a nehézségei és
az előnyei is. Tapasztaljuk, hogy időnként váratlan akadályok gördülnek elénk, amelyeknek a leküzdéséhez komoly erőfeszítések kellenek, viszont hatalmas előny, hogy senkinek
nem vagyunk elköteleződve, aki a nagypolitika szándékait erőltetné ránk, akár akaratunk ellenére is. Így lehetséges, hogy nekünk egyetlen
szempont létezik a döntéseink meghozatalánál:
a város érdeke. A kérdésre visszatérve, a 66.
évemhez közeledve erősödött bennem az érzés,
hogy pihenni kellene már egy kicsit. Mögöttem van több évtizednyi vezetői munka, a maga döntéseivel, felelősségével, sok-sok kötelezettség, amely elé fontossági sorrendben semmi, még a saját családom sem kerülhetett. Már
régen eldöntöttem, hogy csak akkor fogom befejezni a közéleti tevékenységemet, ha úgy látom, megvan a megfelelő személy utódomként,
aki a csapatával tovább tudja vinni a város értékeit, meg tudja őrizni a szabadságát, és megtalálja a további fejlődés lehetőségeit. Dr. Fülöp
György ilyen személy és ilyen a csapata is. Ez
a meggyőződés megerősítette és véglegesítette
bennem a döntést, hogy nyugodt szívvel vis�szavonulhatok.
- Hány év, hányféle tisztség és feladatkör köti
Tiszaújvároshoz?
- 1968-ban kerültem ide diákként, tehát elmondhatom, hogy szinte a születésétől fogva
ismerem ezt a várost és a lakóit. Ez nagyon komoly érzelmi kötődést jelent. 1990-ben matematika-fizika szakos tanárként kezdtem tanítani az akkori 5. sz. Általános Iskolában, azaz a mai Hunyadiban. Voltam egy évig megbízott városi úttörőelnök is, amit elsősorban
nem ideológiai, hanem sokkal inkább közösségi tevékenységnek tartottam, mert a fő cél az
volt, hogy a gyerekeknek tartalmas programokat szervezzünk. 1983-ban kaptam egy felkérést, hogy folytassam a munkát a városi tanács
művelődési osztályán. Voltam tanulmányi fel-

Mikulástól karácsonyig 2018.

ügyelő, majd osztályvezető az oktatás, közművelődés területén, később egy olyan osztály vezetője, amely járási szinten foglalkozott egészségügyi, gyámügyi, szociális és sport feladatkörökkel is. Nagyon komoly kihívásoknak kellett megfelelnünk, sokszor olyan feladatokkal
találtam szemben magam, ami rengeteg felkészülést igényelt. Sok-sok új tudást és tapasztalatot szereztem abban az időben is. Aztán a
rendszerváltás után következett egy periódus,
amit ismét pedagógusként, igazgató-helyettesként, majd igazgatóként töltöttem a szederkényi Vásárhelyi Pál ÁMK-ban. 1994-ben lettem
Tiszaszederkény városrész önkormányzati képviselője. 2002-től alpolgármesterként dolgoztam, majd 2010-től Tiszaújváros polgármestere lettem. Húsz éven át Szederkény városrész
önkormányzati képviselője voltam, illetve egy
körzetváltozást követően a Tisza-part városrész
is hozzám tartozott.
- Egy ilyen gazdag életpályára visszatekintve van-e olyan időszak, amit „leg”-nek érez?
Legjobb, legsikeresebb, legbékésebb vagy akár
legnehezebb?
- Ha nagyon hosszan gondolkodnék ezen a kérdésen, akkor sem biztos, hogy ki tudnék ragadni egy-egy időszakot. Így, ebben a formában,
ezekkel a vargabetűkkel, változásokkal volt teljes az életutam. Minden mozzanatnak, minden
történésnek megvolt a maga szerepe, szépsége
és nehézsége is. Egy biztos, mindig sokat kellett dolgozni, néha talán egy kicsit túlzásba is
vittem a munkát, de így tudtam rengeteg ismeretet és tapasztalatot szerezni a város egészére
vonatkozóan. Kezdtem az oktatással, majd következett a többi terület: az intézmények, vállalatok, gazdaság, kereskedelem, és még hos�szan folytathatnám. Ez a fajta tudás igen fontos, ha az ember városvezetőként eredményes
szeretne lenni, de önmagában még mindig kevés. Mert ha nincs más emberek, az itt élők felé nyitottsága, kellő érzékenysége, nem sokra
fog menni a tudásával. Azt gondolom, az emberi tényező az egyik legfontosabb, ha valaki sikeres vezető akar lenni. Az, hogy képes-e meghallgatni, tisztelni másokat, odafigyel-e a többiek véleményére, igényeire. Persze ez nem azt
jelenti, hogy mindig mindenki kívánságát teljesíteni lehet, vagy kell. Eleve vannak olyan jogi szabályozások, amelyek kizárják bizonyos
intézkedések lehetőségét, de nekünk, vezetőknek épp az a dolgunk, hogy a törvények, lakossági igények és anyagi kondíció függvényében
a lehető legoptimálisabb döntéseket hozzuk.
Az emberek visszajelzései általában, a választási eredmények pedig mindig megerősítettek
abban, hogy jó úton járok a munkámban. Ötven év alatt annyi emberrel kerültem kapcsolatba, hogy lehetetlen lenne megszámolni. Hogy
mégis mondjak egy „leg”-et, a legjobb érzés a
munkámmal kapcsolatban talán az, hogy ezektől az emberektől mindig azt a jelzést kaptam a
döntő pillanatokban: megbízunk benned, és elismerünk.
- Olyannyira, hogy civil kezdeményezésre a ciklusban már másodszor vehetett át kitüntetést,
mégpedig a legrangosabb városi elismerést.
Talán nem titok, kissé elérzékenyült a Tiszaújváros Díszpolgára cím átvételekor.
- Valóban, mélyen megérintett az a pillanat. A

Képviselő-testületi ülés.
Pro Urbe díjat és a díszpolgári címet is olyan
közösségek előtt vehettem át, amelyekkel vállvetve dolgoztunk évtizedeken át a városért. Három éve a közalkalmazotti, köztisztviselői közösség előtt, most a szépkorúak ünnepén, a városalapító nemzedék előtt ért ez a megtiszteltetés. Hosszú évek óta mindig én vagyok az, aki
kitüntetésre felterjeszt másokat, aki átadja az
elismeréseket. Figyelem ilyenkor az arcokat,
a büszkeséget, meghatottságot, amibe egy pici
zavartság is keveredik, hiszen az emberek nagyobb része szerényebb annál, hogy egyszerűen azt érezze: igen, én ezt megérdemlem. Most
magamon is ezeket az érzéseket tapasztaltam.
Meghatottságot, hálát, szeretetet a közösségek
iránt, amelyek hosszú ideje mellettem állnak,
és most érdemesnek találtak erre a kitüntetésre is. Az ember, amikor ott áll egy oklevéllel a
kezében, egy pillanatra egyszerre érzi a mögötte álló évtizedek sok-sok munkájának, fáradságának, sikerének, örömének súlyát, és igen,
előfordulhat, hogy ez egy kis elérzékenyüléshez vezet.
- A közéleti munka révén tehát sok pozitív hatás
érte. De azt mondják, ami sokat ad, más szinten
sokat el is vehet. Ön mit gondol erről?
- Szabadidőm, amit passzív pihenéssel töltöttem volna, tulajdonképpen sosem volt. De
őszintén szólva nem is vágytam rá sosem, hogy
tétlenül ücsörögjek. Való igaz, a családomnak
sokszor kellett elviselni, hogy esténként, hétvégenként is dolgozom, hogy sosem lehetnek biztosak benne, hogy mikor érek haza a munkából,
vagy mikor kell váratlanul elmennem. A feleségemnek és a gyerekeimnek hálásan köszönöm,
hogy mindig támogattak, és biztos érzelmi háttért nyújtottak nekem ahhoz, hogy nyugodtan
dolgozhassak. A munkám során engem is értek csalódások, de azt gondolom, ez nem csak
a közéleti tevékenységben fordulhat elő. Bizony volt, hogy megcsalt az emberismeretem,
ezeket a helyzeteket meg kellett oldani, levonni a megfelelő következtetéseket, és továbblépni. Nagyon fontos, hogy arra alkalmas emberek
kerüljenek bizonyos pozíciókba, mert ha nem
így történik, azzal jól működő rendszereknek
árthatunk.
- A nyugdíjba lépést sokféleképpen meg lehet
élni, örömmel és szorongással is. Mit gondol,
Önnek hogyan sikerül majd a „leállás”?
- Mivel tudatosan készülök rá és saját elhatározásomból választottam ezt az utat, egyáltalán nincsenek negatív érzések bennem. Először
is jó lesz kicsit pihenni. Az pedig egészen biztos, hogy elfoglaltságot mindig fogok találni
magamnak. Nagyon érdekel a természet, annak
az alakítása, rendezése. Valószínűleg sok időt
fogok tölteni a kertünkben. Édesapám lakatosmester volt, a kétkezi munka, az alkotás vágya
és öröme egyáltalán nem áll távol tőlem. Emellett nagyon szeretek olvasni, a polcon több sor
könyv várja, hogy végre a kezembe vegyem.
Nem fogok elszakadni a várostól sem, hiszen
kötődöm közösségekhez az egyház, a sport, különböző civil szervezetek révén, ezeket a kapcsolatokat mindenképpen ápolni szeretném a
jövőben is. Az sem kizárt, hogy különböző módokon segíteni tudom a továbbiakban is a város
életét. Azt gondolom, annak, aki egyszer vis�szavonult, tolakodnia sosem szabad az ötleteivel és javaslataival, de ha szükség van a tapasz-
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talataira, még a háttérből is segíthet. Olyan szerencsés helyzetben vagyunk a feleségemmel,
hogy majdnem pontosan egyszerre tudjuk megkezdeni a nyugdíjas éveinket. 42 éve vagyunk
házasok, ideje, hogy bepótoljunk mindent, amire az elfoglaltságok miatt eddig sosem volt idő.
Jó érzés, hogy úgy fejezhetem be az aktív pályafutásomat, hogy elégedett vagyok. Nem keveredtem zűrös közéleti, politikai ügyekbe és
botrányokba, tisztességes maradhattam, és mivel a nagypolitikát elkerültem, nem kellett „nagyurakat” szolgálnom. Igaz, nem gazdagodtam
meg, nincsenek milliárdjaim, de az én lelkiismeretem így nyugodt. Leéltem és végigdolgoztam az életem aktív szakaszát egy olyan városban, amely bizalmat szavazott nekem és elismert, nem csak nyomon követhettem ennek a
városnak a gyarapodását, hanem tevőlegesen
részt vehettem benne, és itt fogom a pihenés
időszakát tölteni, itt fogok megöregedni. Ez
elégedett nyugalommal tölt el.
- Három nap múlva önkormányzati választások
lesznek. 25 éve ez az első választás, aminek az
Ön számára tulajdonképpen nincs tétje. Nem
furcsa érzés ez?
- De bizony hatalmas tétje van ennek a választásnak, nem csak számomra, hanem az egész
város számára, és ez független az én személyemtől. A tét az, hogy marad-e Tiszaújváros
szabadnak és korrupciómentesnek, ahol tisztességes vezetők tisztességes döntésekkel igyekeznek a fejlődést biztosítani. Én bízom az itt
élő emberek többségének józan gondolkodásában, és hiszem, hogy továbbra is olyan vezetőket választanak, akik számára a közvagyon sérthetetlen, az előéletük feddhetetlen, és
akik az elmúlt években is folyamatosan itt dolgoztak a városban, a városért. Senki nem gondolhatja, hogy neki mindegy, mi lesz a választás eredménye, hiszen ez határozza meg, hogy
milyen szemlélet és értékrend szerint folytatódik az élet a hétköznapokban. Nem szeretem,
amikor egy kampányban egyesek elrugaszkodnak a valóságtól és felelőtlen ígéreteket tesznek. Nem hiszek a párthűség alapján osztogatott pozíciókban, csak a lelkiismeretesen elvégzett munkát, a hozzáértést, a tudást tisztelem,
mert hosszú távon egy települést csak ez tud sikeres pályán tartani. Hiszem, hogy Tiszaújváros ezen a pályán marad!
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Könyves vasárnap

Könyvek és játékok, csend és nyugalom

Az Országos Könyvtári Napokat
2006 óta minden évben ilyenkor,
októberben rendezik meg. A kultúrát, a könyvtárat és az olvasást
népszerűsítő programsorozathoz
idén is csatlakozott a Hamvas Béla
Városi Könyvtár.
Az egy héten át tartó rendezvény zárásaként
vasárnap is nyitva tartott a helyi bibliotéka.
Ezen az egy napon ingyenesen lehetett beiratkozni, mintegy 188-an meg is tették, és a későn
visszaérkező könyvekért sem számoltak fel késedelmi pótlékot.
- Igyekszünk nem túl nagy összegeket megállapítani, akár a beiratkozást, akár a késedelmi
pótlékot nézzük - mondta Sándorné Szabó Katalin könyvtáros. - A beiratkozás 1300 forint
egy évre, a diákoknak és a nyugdíjasoknak 650
forintot kell fizetni. 16 év alatt és 70 év fölött
pedig ingyenes a könyvtári tagság. A késedelmi pótlék 20 forint naponként. A könyvtár látogatottsága nagyon változó. Tavasszal például, amikor megkezdődnek a kerti munkálatok,
vagy nyáron, amikor mindenki nyaral, strandon van, kirándul, kevesebben járnak könyvtárba. Ősszel azonban, amikor jönnek a sötét,
hideg esték, az emberek jobban ráérnek olvas-

A könyvtárosi munkát vándorserleggel jutalmazzák. Idén Riczu Anikó (jobbra) vehette át.

ni, ilyenkor megélénkül a forgalom, egyre többen jönnek felnőttek és gyerekek egyaránt.
Vasárnap, az időjárástól függetlenül, megtelt a
könyvtár minden szeglete. Közel 300-an látogattak el a délutáni programokra. Nemcsak kölcsönözni, a könyvek között keresgélni lehetett,
feladatok, játékok is várták az érdeklődőket.
- Minden könyvtári rendezvényre el szoktunk
jönni - mondta Mészáros Erzsébet, aki lányával
érkezett a könyvtári délutánra. - Először színes filcből készítettünk díszeket, majd az egyik
csapathoz beálltunk társasjátékozni. Nagyon
szeretünk itt lenni, mert a béke szigetének tartjuk. Csendes, nyugodt. Teljesen más, mint odakint a világ.
A könyvespolcok között anyuka és kislánya
bújtak meg egy színes mesekönyvvel. Mesét
olvastak.
- Ez a Jégvarázs című könyv az egyik kedvencem, de az összes hercegnőről szóló mesét szeretem - mutatta kedvenc könyvét Emma.
- Nagyon szeretünk idejárni - mondta Emma
anyukája, Kratancsik-Pásztor Melinda. - Mind
a ketten könyvtártagok vagyunk, rendszeresen jövünk és kölcsönözzük a szebbnél szebb
mesekönyveket, aztán persze én is választok
olyat, ami nekem való. Általában a krimik között szoktam keresgélni.
Minden évben ilyenkor örökös könyvtári tagokat is választanak azok közül a látogatók közül,
akik régóta és rendszeresen járnak könyvtárba.
Idén Zólyomi Dániel és Dobos Endréné kapta
meg a megtisztelő tagságot.
- Amikor 1979-ben idekerültem a városba, szinte azonnal beiratkoztam a könyvtárba - nyilatkozta lapunknak Dobos Endréné. - Én magam
rendszeresen jövök és válogatok a könyvek között. Óvónőként rendszeresen jártam a szakirodalmakért is, és ha szükség van rá, még mindig
jövök és keresgélek vagy utánanézek bizonyos
témáknak. Magánemberként az utazásokról szóló könyveket és a szórakoztató irodalmat kedvelem. Nagyon fontosnak tarom, hogy a gyereke-

Megtelt a könyvtár minden szeglete.
ket is rászoktassuk a könyvtárba járásra. Munkám során minden évben elhoztam a gyerekeket
néhány alkalommal a könyvtárba, hogy ismerkedjenek ezzel a közeggel. Mindig azt tapasztaltam, hogy a gyerekek nagyon élvezték a látogatásokat. Néhány hónapja nyugdíjas vagyok, így
a nyári foglalkozásokra szinte kivétel nélkül jöttem az unokáimmal. Nagyon szerették és mindig
nagyon várták a következő alkalmat. Nagyon
fontosnak tartom ezt, hiszen a mi feladatunk,
hogy olvasókat neveljünk a gyermekeinkből. Ha
a gyerekek azt látják, hogy a szülőknek, nagyszülőknek fontosak a könyvek és szabadidejükben szeretnek olvasni, akkor a gyerek is kíváncsi lesz arra, hogy vajon miért szeret anyukám
vagy apukám ennyire olvasni, és ha talál egy jó
könyvet, aminek a főhősével akár képzeletben
össze is barátkozik, akkor utána már vágyni fog
rá, hogy újabb könyvbéli barátokat szerezhessen
egy újabb történeten keresztül.
Zólyomi Dániel is örökös tagságot kapott,
azonban ő egy másik időpontban tudja azt át-

Szüreti mulatság

Hűvös, de hangulatos délután

Hatodik alkalommal rendeztek szüreti mulatságot Tiszaszederkényben. A tájház udvarán kulturális programokkal, ebéddel, játékokkal és jó
hangulattal várták a vendégeket.
Kicsik és nagyok is sorban álltak a mustért, nem csak kóstolni, készíteni is lehetett. Egy másik asztalon a tavalyi bor,
mellette frissen sült pogácsa. Szombaton
délután, bár az idő igen hűvös, szeles és
esős volt, mégis sokan ellátogattak a tájház udvarára.
- Ehhez az időszakhoz gyerekkorunk óta
hozzátartozik a szüret hangulata - mondta köszöntő beszédében Jézsó Gábor, a településrész önkormányzati képviselője -,
a vidám társaság, a jókedv, a sok-sok beszélgetés, és a hegynek a leve.

A Pálinkamustra
eredménye

14 fő pályázott 19 pálinkával.
I. helyezett: Ruszkai Béláné
Pálinka fajtája:
GÖNCRUSZKAI KAJSZI
Főzés éve: 2019
Alkoholfoka: 47 %
II. helyezett: Dr. Heiszman Géza
Pálinka fajtája: ALMA
Főzés éve: 2015
Alkoholfoka: 50 %
Hordóban érlelt
III. helyezett: Szendrei Tibor
Pálinka fajtája: BIRS
Főzés éve: 2018
Alkoholfoka: 49 %
Különdíj: Meixner János
Pálinka fajtája:
MUHISI PINOVA ALMA
Főzés éve: 2019
Alkoholfoka: 47 %
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Dobos Imréné (középen) lett az egyik örökös könyvtári tag.
venni. A könyvtári napok alkalmával nem csak
az olvasókat jutalmazzák, a dolgozók közül is
elismerést kap az a könyvtáros, aki munkájával
hozzájárult az intézmény sikeres működéséhez.
A vándorserleget most Riczu Anikó vehette át,
amit egy éven át őrizhet.
Ema

kronika@tiszatv.hu

Testvérvárosi
élménynap

A szederkényi óvodások szüreti műsorral készültek.

A Bazilika előtt.

Bráz György polgármester e minőségben
utoljára köszöntötte a szederkényieket.
- Egy hét múlva ilyenkor már nagy izgalomban leszünk - mondta a polgármester, utalva az október 13a-i önkormányzati választásokra -, de úgy látom, hogy
eljöttek azok a képviselők, akik fontosnak tartják Tiszaszederkényt. Ők minden
alkalommal gondját viselték ennek a városrésznek is, és szeretném megköszönni
ezt nekik.
Vendégek is érkeztek a mulatságra, egyenesen Gyergyószentmiklósról. A kosaras
öregfiúk évek óta jó kapcsolatban vannak
a tiszaújvárosiakkal, most pár napra családostul érkeztek ide vendégségbe.
- Szilvapálinkás trüffelt hoztam - mondta Madaras Gizella Aliz -, a szilvapálinka
a Szilágyságból van. Erdélyből jöttünk,
hallottuk, hogy lesz itt egy pálinkakóstoló, amire mi nem csak pálinkát hoztunk,
hanem egy csokoládés verzióját is. Nagyon jól érezzük magunkat itt, jó a hangulat, a helyi kosarasokkal járunk egymáshoz, jó kapcsolatban vagyunk.
Míg a zsűri a pálinkamustra versenyzőit

A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete az idén tizenkilencedik alkalommal szervezte meg a „Szépkorúak Nemzetközi Találkozóját” az Idősek Hete programsorozat keretében. Erre az
idén Rimaszombatból, a Wass Albert Nyugdíjas klubból, valamint a szomszédos Polgár városából hívtunk meg 5-5 fő testvérvárosi képviselőt..
Az idén október 3-ára, Egerbe terveztük ezt a napot.
Kirándulást, „élménynapot” szerveztünk számukra, amelyre a
klubok vezetőit és azon aktív egyesületi tagokat is meghívtuk,
akik egy-egy szakkört, programot vezettek az elmúlt időszakban. A csepergő eső sem szegte kedvét a szépkorú csapatnak.
Először sétálva, szakavatott túravezetővel ismertük meg a város
nevezetesebb pontjait, majd a Bazilika történetével ismerkedtünk meg. A nap is kisütött, amikor az Érseki Kincstárba látogattunk, majd jó hangulatú ebéd következett az Unikornis szállodában. Befejezésként a Szépasszony völgyébe tettünk egy pihenővel megerősített sétát. A résztvevők baráti hangulatú beszélgetéseken kölcsönösen tájékoztatták egymást az időskorúak helyzetéről, problémáiknak, gondjaiknak megoldási lehetőségeiről. Ez a program sok pozitív visszajelzést kapott a résztvevők köréből.
Köszönetet mondunk a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítványnak
és Tiszaújváros képviselő testületének, hogy pénzügyileg támogatta a program megvalósulását.
Varjas Lászlóné
az egyesület elnöke

Babgulyás és túrós batyu volt a menü.
ízlelte, a vendégek a mustot és a tavalyi
bort kóstolták ebéd előtt, vagy épp utána.
- Nagyon finom a bor - mondta Jurászik
Sándor -, cserszegi fűszeres lehet, nagyon
ízletes. A must is finom, kíváncsi vagyok,
vajon ki fog győzni a pálinkamustrán.
A gyerekeket tökvarrással várták, hajfonoda is „üzemelt” a tornácon, és a kosárfonás rejtelmeibe is bárki bepillanthatott.
Az aprócska téren pedig hagyományőrző
műsorokkal szórakoztatták a közönséget.
Fodor Petra
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Társasházi pályázatok

Eső után támogatás

A Rózsa út 7. sz. alatt két lakás is elázott.
Legutóbbi ülésén a képviselő-testület négy társasház számára ítélt meg felújítási támogatást
A II. sz. Lakásfenntartó- és Karbantartó Szövetkezet Bethlen
Gábor út 10-16. számú épülete az északi végfal szigetelésére
nyújtott be pályázatot, amely megfelelt a társasházak energiatakarékosságot célzó és gépészeti, illetve egyéb beruházásainak,
felújításainak támogató pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,
így 1.480.000 forint támogatást kapott.
A Kiwi, a Fenyő, és a II. sz. lakásszövetkezethez tartozó Rózsa
út 7. sz. alatti társasház az említett pályázati kiírásban szereplő
támogatásnak megfelelő hozzájárulást igényelt. A Kiwi és a Fenyő esetében az elmúlt időszak kedvezőtlen időjárása miatt épületük alagsori helyiségeit és földszinti lakásait többször elöntötte az esővíz, ami miatt mind a társasházban, mind a lakóknál komoly károk keletkeztek. A TiszaSzolg 2004 Kft. az esővíz alapvezetékeket soron kívül kicserélte.
A Rózsa út 7. szám alatt az augusztus 14-ei nagy esőzés miatt
két lakás teljesen elázott. A TiszaSzolg 2004 Kft. munkatársai
felmérték az állapotokat és megállapították, hogy az esővíz ejtővezeték azonnali cserére szorul. A társasház egy lakássoron a
cserét elvégeztette a céggel.
A pályázati kiírás nem ad lehetőséget megkezdett beruházás,
felújítás támogatására, ezért a képviselő-testület a három lakóközösségnek rendkívüli vissza nem térítendő támogatást nyújtott: Kiwi - 168.274 forint, Fenyő - 171.459 forint, Rózsa úti
épület - 43.472 forint.
f.l.
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Arany- és gyémántlakodalmak

Újra igent mondtak

Egy arany- és két gyémántlakodalmas párt köszöntöttek
a tiszaújvárosi nyugdíjasok.
Az Idősek hete rendezvénysorozat legmeghatóbb eseményén a szépkorúak együtt ünneplik azokat a jubiláló párokat, akik egykoron tett házassági fogadalmukat erősítik meg családjuk, barátaik jelenlétében. Az idén a
gyémántlakodalmát ünneplő Magyar Józsefet és nejét,
Széles Jánost és feleségét, valamint Stelkovics Istvánt és
hitvesét köszöntötték a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében.
Tripla lagzira készültek a tiszaújvárosi nyugdíjasok. Az ünnepi esemény előtt
órákkal már nagy volt a sürgés-forgás,
termet díszítettek, terítettek, táncos mulatságra készültek, hiszen nyugdíjas társaik közül három pár is megérte és megélhette arany- és gyémántlakodalmát. Zsúfolásig megtelt a házasságkötő terem az
ünnepélyes ceremóniára, barátok, szomszédok, rokon érkeztek a nagy eseményre.
Magyar József és Barabás Teréz 1959 tavaszán ismerkedtek meg egymással egy
baráti összejövetelen. Hamar fellángolt
közöttük a szerelem, így nem tétováztak
sokat, és 1959. augusztus 29. napján örök
hűséget fogadtak egymásnak Sárbogárd
anyakönyvvezetője előtt. 1961-ben megszületett első gyermekük, Teréz. 1964ben, mint sokan mások, TVK–sok lettek,
majd úgy döntöttek, hogy le is telepednek városunkban. Abban az évben, amikor otthonra leltek, megszületett fiúk, József. Felnőtt gyermekeik három unokával és két dédunokával ajándékozták meg

Újra anyakönyvvezető előtt a házaspárok.
megható, hogy hatvan éve együtt vagyunk, hiszen az bőven egy ember élete,
hál’ Istennek így sikerült. Az meg külön
öröm számunkra, hogy minden családtag
velünk ünnepel, a legkisebbek, a dédunokáink is, ez a boldogság. - mondja együtt,
szinte egyszerre a jubiláló házaspár.
Széles János és feleség Vámosi Erzsébet
1956-ban ismerkedtek meg. János kitartóan udvarolt Erzsébetnek, minden szerdán, szombaton és vasárnap találkozhattak. 1959 pünkösdjén megülték az eljegyzést, majd néhány hónap múlva, augusztus 29-én Tiszacsegén kimondták a boldogító igent. Házasságuk gyümölcse két lányuk, Erzsébet és Edit. A családot Tiszacsegéről Leninvárosba sodorta az élet, itt
vállaltak munkát, itt telepedtek le 1971ben. János a TVK dolgozója lett, Erzsébet a vendéglátásban talált munkát. Nagy
családdal büszkélkedhetnek, három unokájuk és öt dédunokájuk született. Hatvan
együtt töltött év után családi körben erősítették meg házassági fogadalmukat. -

Bródy-koncert

A Tiszaújvárosi Ipari Park alapkőletételének 20 éves évfordulója tiszteletére október 10-én Bródy János koncert lesz a
Sportcentrum Játékcsarnokában. A koncert ingyenes, viszont
a belépéshez előzetesen regisztrációs jegyet kellett váltani,
melyet személyesen és online is megtehettek az érdeklődők.
A szervezők tájékoztatása alapján rövid időn belül az összes
regisztrációs jegy elfogyott, így a helyszínen már nem lesz
lehetőség a jegyváltásra. Az online lefoglalt regisztrációs jegyek a koncert előtt 17 órától vehetők át a Játékcsarnok pénztárában.

Helyszínelők versenye

Az ország
második legjobbja

Hajdúszoboszlón rendezték meg a IX. Országos Baleset-helyszínelő verseny, melyen 21 csapat vett részt.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányságot a
korábban elért eredményeik alapján a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság helyszínelője, Bencsik Balázs zászlós és a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság helyszínelője, Vajas Norbert zászlós képviselte.
A háromnapos megmérettetésen a versenyzők szakmai elméleti és KRESZ tudásukról, valamint vezetéstechnikai felkészültségükről adtak számot, továbbá 8 szimulált baleseti helyszínt
kellett a lehető leggyorsabban és legprecízebben helyszínelniük.
A páros az 5. helyezést érte el, Vajas Norbert az egyéni 7. helyet szerezte meg, vezetéstechnikából pedig az ország második
legjobbja lett.
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

Az „ifjú” vőlegény, Széles János tanúi kíséretében.
őket. A pár azóta is itt él a városban aktív
nyugdíjasként, most barátaik és családjaik előtt fogadtak újra örök hűséget egymásnak.
- Hatvan éve esküdtünk, én 81 éves vagyok, a férjem 80, ebből 60 évet házasságban éltünk meg -mondja Terike, majd
Józsi bácsi veszi át a szót. - Sok ez a hatvan év, de kibírtuk. Ez már a harmadik fogadalmunk, harmadszor veszem feleségül
a nejemet - s közben mutatják is a gyűrűiket. - Az eredeti gyűrű is itt van, amit 60
éve húztunk egymás ujjára, igaz már egy
kicsit görbe, de itt van a többi is, a mai alkalomra már nem vettünk, de e nélkül is
szép ez az ünnep. Szép volt, jó volt minden, voltak nehezebb időszakok is, de valamiért mégis együtt vagyunk azóta is. mondja a feleség, majd férje idézi a lánykérés emlékeit. - Sárbogárdon ‚59 augusztusában volt a lakodalom, előtte tavasztól őszig, négy hónapig udvaroltam,
nem volt hosszú az udvarlás időszaka, aztán meg is kértem a kezét, ő meg igent
mondott. Azóta is boldogan élünk. A kor
előrehaladtával külsőleg is változtunk sokat, de megszoktuk egymást, így szeretjük egymást, jóban, rosszban. Nagyon

Most már nem szerelem van, hanem szeretet, így változnak az érzelmek. 60 év
hosszú idő, mindig türelmesek voltunk
egymással ez a titka a hosszú házasságnak - kezdi Erzsike néni. - Én csak jót tudok mondani, minden jó volt, és ami fontos, hogy egészség is volt, van hozzá. Fiatalnak érzem magam még mindig,
mert melletted vagyok - vág közbe mosolyogva János bácsi. - Nagy szó, hogy 60
évig együtt tudtunk lenni, hiszen sok fiatal elválik a mai világban, mi mégis itt
vagyunk együtt. Ehhez kompromisszum
és türelem kell, hiszen hol ez egyik, hol
a másik lázad, és ilyenkor mindig megnyugtatjuk egymást. Nagy boldogságot
adnak a gyerekek, az unokák, ők a mindenünk - mondja Széles János, majd a neje idézi fel a lánykérést. - 1959 pünkösdjén jegyeztük el egymást, apósom beteges
volt, ezért ő nem volt ott, de az anyósom
és a testvéreim ott voltak. Nem volt olyan
nagy felhajtás, mint manapság, csak letérdepelt, megkérte a kezem és igent mondtam. Most is igent mondok, maradjunk
még így - fejezi be elérzékenyülve Erzsike néni.
Stelkovics István és Repka Katalin 1969.

A Magyar házaspár és a násznép.
május 17-én kötötte össze életét Halmajon. Házasságukból két gyermek született. Elsőként Mónika, majd éppen az ötödik házassági évfordulójuk napján megérkezett a családba második gyermekük
Zoltán is, akik évekkel később 2-2 unokával ajándékozták meg Istvánt és Katalint. Gyermekeik, unokáik és a szeretet
nap, mint nap beragyogja életüket. Amit
50 esztendeje megígértek egymásnak,
hűnek lenni jóban-rosszban, megtartották. Aranylakodalmukon ünnepélyes fogadalmukkal mondták ki újra egymásnak
a boldogító igent, amit gyűrűvel is megpecsételtek.
- Ezelőtt ötven évvel ugyanígy tűzték a
rózsát a zakómra, mint ma, persze volt
nekünk 25. jubileum is - mondja István
készülődés közben. - Akkor is rózsacsokrom volt, és mai is - fogja kezében Katalin a hitvesi csokrot. - Nagyon örülök,
hogy megérhettük ezt az 50 évet, gyönyörű családunk van, mindenkinek ilyet kívánok, és legalább olyan boldogságot, szeretetben eltöltött éveket kívánok mindenkinek, amit mi kaptunk - mondja a feleség. - Mindenért meg kellett küzdenünk,
hiszen amikor mi esküdtünk, szinte semmink nem volt, nem csak beleültünk a jóba, mindenért meg kellett dolgozni. Évtizedek óta ismerjük egymás rezdüléseit,
mozdulatait, mi is összezördülünk olykor,
mint miden pár, de csak rövid ideig, nincs
haragtartás soha. Ennyi együtt töltött év
után már előre tudom, mit akar a másik
kérdezni, annyira érzi az ember a másikat, a gondolatait. Annyi minden összecsiszolódik a sok-sok évtized alatt, ezért
is tud működni egy házasság - mondja István.
A jubiláló házaspárokat az újraesketés és
a fogadalomtétel után dr. Fülöp György
alpolgármester és Bráz György polgármester is köszöntötte. Szívből jövő jókívánságaikat személyesen adták át azzal az az ajándékcsomaggal együtt, amit
a képviselő-testület és a város nevében
hoztak az ünnepelteknek.
berta

Iskolapéldák
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Mentőkutya-bemutató a Hunyadiban

Az állatok világnapját ünnepelték

A legnagyobb költők
nyomában

Csoportkép Ady szobránál.

Vida Zsuzsanna négy kutyával érkezett a bemutatóra.
Október 4-én van az állatok
világnapja, a Hunyadi iskolában is megemlékeztek az ünnepről. Gyűjtést szerveztek
az otthontalan állatoknak, a
gyerekek rajzoltak, festettek,
állatmintás ruhában mentek iskolába és egy mentőkutya-bemutatón is részt vettek.
Vida Zsuzsanna, a Mancs a Kézben Egyesület egyik alelnöke négy kutyával érkezett a Hunyadiba, a bemutató előtt mesélt
a gyerekeknek a mentőkutyák életéről, a
feladatokról és a világversenyekről, melyeken ő is rendszeresen részt vesz.
- Négy kutyát hoztam most el ide - mondta
Zsuzsa -, van köztük családi kedvenc, egy öthónapos mentőkutya tanonc, van egy nyugdíjas border collie és egy nyolcéves, aktív

mentőkutya. A mentőkutyák képzését elég
fiatalon elkezdjük. A kutyák a romok között nem kifejezetten az embert keresik, hanem a jutalmat. A képzés elején az embernél ott egy játék, vagy ennivaló, és ezt keresi meg a kutya. Ez egy nagyon hosszú folyamat, sok munkával. A mentőkutyázás hos�szú és fárasztó, akár komolyan, a katasztrófavédelem berkein belül űzi az ember, akár
sportként. Amikor esik az eső, fúj a szél, mínuszok vannak, az ember pedig bujkál a romok között, akkor nehéz, de úgy gondolom,
hogy megéri, hiszen rengeteg élményhez jut
az ember, sok barátot is szerez.
A gyerekek és a kutyák is nagyon élvezték a bemutatót.
- Nagyon tetszettek a kutyák - mondta
Onder Gerda Viktória -, nagyon kitartóak és ügyesek, okosak. Hallottam már a

Az öthónapos border collie-nak ez volt az első „nyilvános” szereplése.
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A két border collie le sem vette szemét
a gazdájáról. Feladatokra várva az iskola aulájában.
mentőkutyákról, de még ilyen bemutatót soha nem láttam. Nagyon értelmesek
ezek a kutyák.
A mentőkutya-bemutató csak egy része
volt az állatok világnapja alkalmából rendezett programoknak.
- A gyerekek állatmintás ruhában jöttek iskolába - mondta Pásztorné Csontos
Márta főszervező -, készítettünk egy közös fotót is. A bemutatón az egész alsó tagozat részt vett, és sokan a felsősök közül
is. Ezen kívül szerveztünk egy gyűjtést is,
ez több éve hagyomány már az iskolában.
A Miskolci Állatsegítő Alapítványnak, a
MÁSÁ-nak gyűjtünk. Tavaly majdnem
két tonna élelmiszert, játékot, ruhaneműt,
gyógyszert vittünk a menhelyre. Nálunk
az a hagyomány, hogy az iskola 50 legaktívabb, legtöbbet gyűjtő gyermekét elvisszük a MÁSA telephelyére, ahol megsétáltathatják a kutyákat.
Fodor Petra

Rajzsikerek a katolikus iskolában

Országos rajzversenyt hirdetett a Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda „Az én
legszebb bibliai történetem” címmel,
melyről a legtöbb díjat a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola diákjai hozták el.
I. helyezés: Suhajda Gábor (2. osztály), Vigh Orsolya (6. o.), II. helyezés: Fajta Hanna (3. o.), Mérkőy Luca (6. o.), III. helyezés: Jenei Bálint (4.
o.), Zajácz Edina (5. o.), Vigh Napsugár (8.o.), Mézes Boglárka (3.o.) Különdíjban részesült.
Felkészítő tanáraik: Oroszné Kolosai
Zsuzsanna és Iklódiné Bodolai Judit.

Szeptember 22-én a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 42 tanulója és 4 pedagógusa Erdélybe utazott,
hogy bejárja Arany János, Ady Endre és Petőfi Sándor életének egy-egy fontos helyszínét. A négynapos kirándulás a
Határtalanul program keretében valósulhatott meg, melynek
köszönhetően a hetedikesek számos történelmi és irodalmi
szempontból is fontos helyre jutottak el.
A katolikus iskolások végigkövethették Szendrey Júlia és Petőfi Sándor megismerkedésének, házasságkötésének és nászútjának helyét. Nagykárolyban, Erdődön és Koltón sétálva felidézték a magyar irodalom legismertebb házaspárjának életútját.
Megkoszorúzták Ady Endre szobrát szülőhelyén, Érmindszenten, majd lerótták tiszteletüket Arany János szülőházánál Nagyszalontán is, ahol a Toldi írójáról fantasztikus kiállítást láthattak
a híres Csonka-toronyban. Bejárták a vidék legnagyobb városait, Szatmárnémetit, Nagybányát és Nagyváradot. Felkeresték
azokat az épületeket, melyek történelmünk jelentős eseményeihez köthetők. A lelkes csapat hol verset szavalt, hol egy tanulói kiselőadást hallgatott meg, így téve még emlékezetesebbé a
látottakat. A sok-sok élmény közül biztosan megmarad, amikor
együtt táncoltak a koltói iskolásokkal, amikor a fiatal idegenvezető dalra fakadt a nagyváradi székesegyházban, de örökre szívükbe zárták annak emlékét is, hogy mennyire várták őket a székelyhídi Böjte-ház lakói, ahol a nehéz sorsú gyerekek örömmel
fogadták ajándékaikat. A kirándulás során lehetőségük volt arra is, hogy székesegyházakba, püspöki palotába és templomokba is ellátogassanak. Iskolánk képviselői, a 4 nap elteltével, soksok élménnyel gazdagodva tértek haza.
Gyarmati Anikó
pedagógus
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Széchenyis
Csodaország

Október 5-én harmadik
alkalommal rendeztünk
Családi napot a Széchenyi
iskolában. Minden mesebeli volt, így a gyerekek
és szüleik valóban „Csodaországban” érezhették
magukat. Az „Elvarázsolt
kastélyunk”
szabaduló
szobaként szórakoztatta a
gyerekekből és felnőttekből álló csapatokat, míg a
„Palacsintás király” elnevezésű helyszínen a résztvevők nem csak sütötték,
meg is kóstolhatták a palacsintákat. „Hamupipőke
birodalmában” a válogatás kapta a főszerepet, a „Folt hátán folt”
helyszínen a gyermekek és a felnőttek együtt kézműveskedhettek. A „Kicsi a bors, de erős” és az „Óriások és törpék viadala”
minden korosztály számára kínált sportolási lehetőséget. A „Boszorkány jósdában” folyamatosan kaptak útmutatást a jövőre nézve a bátor jelentkezők. A programok közötti pihenésként a gyerekek kipróbálhatták alkotói vénájukat is, alkotásaikat festővásznon
jelenítették meg. A próbatételek során a gyerekek tallérokat gyűjthettek, melyeket Zsákbamacskára válthattak be a Családi nap végén. Ebéd előtt a Vaga Banda gólyalábasok szórakoztatták az érdeklődőket. A műsor után a versenyek „legjobbjai” kerültek a középpontba, mindenki névre szóló oklevelet kapott kiváló teljesítményéért. A nap a „Hétpróbás közös ebéddel”, a „Vándorlegény
eledelével” zárult.
Rácz Zita
munkaközösség-vezető
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Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár
DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Október 15. (kedd) 10.00 óra és 14.00 óra
Brémai muzsikusok - interaktív, zenés produkció gyerekeknek és felnőtteknek a Hahota Gyermek Színház előadásában
Helyszín: a művelődési központ színházterme
Belépődíj: 800 Ft
Derkó MiniGaléria
Színház Határok Nélkül - Országomat egy ló(erő)ért - fotókiállítás
Látogatható: október 11 - november 20. között

TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ

Október 17. (csütörtök) 17.00 óra
Csütörtöki töri - A tetoválás története
Előadó: Urbán Anett kulturális antropológus
Óvárosi KULT Galéria
30 éves a „Tiszaszederkény” Idősek Klubja - Kiállítás az elmúlt 30 év emlékeiből

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR

Október 1-17.
Bálint Ágnes emlékkiállítás
Helyszín: a könyvtár földszintje
Október 17. (csütörtök) 16.30 óra
Rajzolj és alkoss velünk!
Vezeti: Barnóczki Ulrike gyermekkönyvtáros, grafikus
Helyszín: a gyermekkönyvtár

TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR

Október 18. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután
Játéklehetőség logikai és stratégiai társasjátékokkal, kártyajátékokkal.
Játékmester: Borsósné Doktor Éva könyvtáros
Október 22. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit

Jazzkoncert

Sok szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját
2019. október 15-én, kedden 17.00 órára a
Balázs Elemér Group koncertjére,
a Vándor Sándor Zeneiskola hangversenytermébe.
A koncert címe: Magyar népdalok
A Balázs Elemér Group az egyik legnépszerűbb jazz zenekar
Magyarországon. Sokszínű, egyéni, ritmikus, dallamos zenéjét mindazok lelkesen hallgatják, akik most ismerkednek a
jazz zenével, vagy már jazzrajongók.
Nagy sikerrel szerepeltek több tekintélyes európai
jazzfesztiválon is.
A belépés díjtalan.
Hok Csaba intézményvezető

A Tisza TV műsora

Október 10. csütörtök
9:00 HétHatár: Jogorvoslatok - Jobbik fórum - Aradi vértanúk - Szüreti mulatság - Állatok világnapja - 30 éves a tiszaszederkényi nyugdíjas klub - Fekve nyomó bajnokság Gyergyói kosarasok - Foci
9:15 Hétről-Hétre: Választási tudnivalók - Aranylakodalom
- Könyves vasárnap - Őszi kulturális kavalkád - Közelmúlt Kézilabda - Kosárlabda - Foci
(A műsor a szerdai adás ismétlése)
Október 13. Vasárnap
19:00 VÁLASZTÁSI MŰSOR
Október 14. hétfő
18:00 Sporthétfő: Phoenix KK - Cegléd KE kosárlabda mérkőzés közvetítése felvételről
Az FC Tiszaújváros - Hatvan bajnoki labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről
Október 16., szerda
18.00 HétHatár: Választottunk - HPV oltás hetedikeseknek
- Ősz a szigeten - Színház határok nélkül - Digitális élményközpont - Rózsaszín séta - Kosárstart
18:15 Hétről-Hétre: Polgármesteri köszöntő - Rákász, az orgonista - Hyppolit, a lakáj - Közelmúlt - Foci és kosárlabda
összefoglalók
18:45 EgészségLesen: Alzheimer, a felejtés betegsége - Oltás méhnyakrák ellen - Munkában a mentőkutyák
Október 17., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Kultúra/Oktatás
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Pályaorientációs nap a Kazinczyban

A tanulók sikeres pályaválasztásának
egyik eleme a szakmákkal való mélyebb
megismerkedés. Iskolánk nagy hangsúlyt
fektet a tanulási képességek fejlesztésére, mert ez alapozza meg a sikeres életet. Intézményünk stratégiai célkitűzései
közé tartozik még a tanulók idegen nyelvi és IKT kompetenciájának emelt szintű fejlesztése, hiszen a 21. század munkavállalói számára ezek megléte elengedhetetlen. Ezt szem előtt tartva iskolánk túrázással egybekötött pályaorientációs napot tartott szeptember 30-án Szentléleken
a Turista Parkban. A mentőtiszt, a postás és a villanyszerelő szakmákba tekinthetett be iskolánk apraja-nagyja. Fontosnak tartottuk, hogy a pályaorientációs tevékenység ne korlátozódjon a 7–8. évfolyamra, hanem minden életkorban az annak megfelelő formában készítse fel a tanulókat a felnőtt életre, a továbbtanulásra,
életpályájuk megtervezésére. Az alsósok
és a felsősök megtanulták, hogyan kell
egy képeslapot megcímezni, üdvözletet
írni, a felsősök begyakorolták, hogyan
kell szabályosan újraéleszteni. A villanyszerelő szakma rejtelmeibe is bepillanthattak a nagyok. Alternatív programként
a kicsik megtekinthették a Bükk rejtekében, 710 m magasságban, a világtól elzárt
ősvadonban felépült pálos kolostorromot,
és a Látó-kövek kilátóhelyről eléjük táruló csodálatos panorámát. Iskolánk közössége csodálatos időben, jó levegőn tölthette együtt ezt a napsugaras őszi napot.
Makkainé Chmara Marianna
igazgató

A mentősök munkájával is megismerkedhettek a diákok.

A Bükk rejtekében.

Útjaink
Voltál-e már úgy, hogy elgondolkodva ballagsz utadon hazafelé,
aztán egy hirtelen esemény felébreszt fásultságodból? Lehet tudat
alatt, de vágysz valami szépre, ami bekövetkezik. Engem egy, a
könyvtár sarkánál beforduló busz hangos, pöfögő fékezése ébresztett. Eszembe juttatta életem utazásait. Azt a kellemesen bizsergető érzést, amikor feltűnik a messzeségből a várva-várt busz, vonat, és nem sokára átölelheted a szeretett személyt. A boldog találkozás örömét szülővel, gyermekkel, társsal, jó baráttal.
Mert utazni jó! Kitörni a megszokottból, megismerni idegen tájakat, meglátogatni távolban élő szeretteinket, nevezetességeket csodálni, amikről eddig csak hallomásból tudtunk. Soha nem felejtem, hogy az az erdélyi kislány, aki én voltam egykoron, hogyan
csodálta történelemkönyvének képei között Rómában Traianus
oszlopát, Londonban a Big-Ben-t, vagy Koppenhágában a Kis
hableányt, nem is merve remélni, hogy több évtizeddel később majd
élőben állhat e szépségek előtt. Képtárak híres festményeinek élménye válik elvehetetlen kincseiddé.
Mert utazni soha nem késő. Mindig tud adni új élményeket. Utazunk vonattal, repülővel, busszal, sőt utazni időben, gondolatban, álmunkban is lehet. Az élet is egy nagy utazás. Ő maga az
út, amit hol magunk választunk, hol kijelölnek nekünk, amelyen
menni kell tovább. Lesznek zsákutcák, elágazások, s bár tervvel indulunk, szabad akarattal, meglehet, nem mindig a kitűzött
célhoz érkezünk. Választanunk kell, s ha az eltervezett út, mihez saját vágyunk ad erőt, sikerül, megvalósítottuk önmagunkat.

Köszönet
a ,,Tiszaújváros jövőjéért”
Alapítványnak

A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének TIFO Baráti Klubja köszönetét fejezi ki a ,,Tiszaújváros jövőjéért” Alapítvány
Kuratóriumának, valamint a MOL Petrolkémia Zrt. vezetésének, hogy pályázatunkat elfogadva hozzájárul ahhoz, hogy a
Dunakanyarba tervezett kirándulásunk utazási (autóbusz) költségei csökkenjenek, s ezzel 50 fő nyugdíjasunk egy remeknek
ígérkező kiránduláson vehet részt.
Nagyné Balázs Éva
TIFO Baráti Klub vezetője
Varjas Lászlóné
Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének elnöke

Mennyi út, mennyi emlék! Első utunk a szülői ház felé, mit még
csak hallomásból tudunk, majd a tanulóévek, minek kezdetén az
óvó, szülői kéz vezet, a házasság küszöbén átlépő, átemelő, életünk újabb szakasza, vagy az utolsó út, amire mi kísérünk másokat. Az ellenkezőjéről mi már nem is tudunk. Várunk vagy búcsúzunk. Örömmel várni az érkezőt, vagy búcsúzni tőle könnyes
szemmel, remélve, hogy nem utoljára.
Utazni kell, mert hasznos, érdemes. Kikapcsol, szórakoztat, tanulsz belőle, más ember leszel. Magadba szívod a látottakat, majd
megújult erővel térsz haza és kamatoztatod az élményeket. Kicserél kívül-belül, és nem csak tested-lelked, de kipihenten, új dolgokat megismerve, kedvet ad újítani lakásodon, magadon, tarsolyodban új gasztronómiai receptekkel, jobban élvezed majd biztos, békés otthonodat!
Több utam során tapasztaltam, hogy már a kezdetén megváltozom, más ember leszek. Belépek egy közösségbe, egy tranzit várójába, és szinte repülök. Az idén jöttem rá a magyarázatára, legutóbbi utamon. Megéreztem egy nyüzsgő, vidám hangulatú terem
auráját. Felszabadult, csillogó szemű emberekkel volt tele. Egy
boldog várakozás reményében, mindenki kötetlenül, szabadon, a
vágyott út előtt. Mert az utazás szabadság, és az ember szabadnak született.
Sok híres ember írt a helyes útkeresésről. Én Szepes Mária tanácsaival zárom „utazó”soraimat: „Az aki nem a saját útját járja, megbetegszik, hiszen minden fizikai fájdalom, rossz érzés üzenet a lelkünktől, hogy rossz úton jársz. A lényeg, hogy azzal foglalkozz, ami te vagy, találd meg életedben a segítőtársakat, és teremtsd meg a belső harmóniádat. Csak az számít semmi más!”
Gál T. Olgi

Felhívás koszorúzásra

Az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából városunk ünnepséget rendez. Kérjük azokat a pártokat, polgári
és civil szervezeteket, melyek a megemlékezés virágait, koszorúit szeretnék elhelyezni 2019. október 23-án (szerda)
11.00 órától az ’56-os emlékhelynél, hogy az ünnep méltó előkészítése érdekében jelezzék részvételi szándékukat
írásban október 16-án 12.00 óráig a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójánál.
A koszorúkat az ’56-os emlékhelynél 2019. október 23-án
10.00 órától lehet leadni. A koszorúzás sorrendjét az intézmény a protokoll szabályai szerint állítja össze.
Mátyás Zoltán
igazgató

Energia
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Beszéljünk róla…

A napenergiáé a jövő?

Egyértelműen tisztáznunk kell: hosszú távon a napenergiáé a jövő. A kérdés csak
az, hogy milyen úton, milyen eszközökkel érjük el olyan formában, hogy valóban teljesüljenek az elvárások.
Elemezzünk néhány aktuális hírt.
- „ Az MVM Hungarowind Kft. Felsőzsolcán felépített egy 20 MW teljesítményű naperőművet.
- …várakozások szerint akár 3000 megawatt beépített fotovoltaikus teljesítmény
is létrejöhet a következő években….”
Tárgyilagosan vizsgáljuk a beruházásokat, azok hatását.
Tudni kell, hogy hazánkban a napenergia hasznosulása ( a természetes adottságok miatt), csak közel 13% százalékos.
Fontos közölni, hogy míg egy bármilyen
fosszilis tüzelésű erőmű 20 MW teljesítménnyel évente 160 millió kilowattórát
képes termelni, a naperőmű ennek csak a
töredékét, mindössze 21 milliót.
További nagy gond, hogy a naperőmű véletlenszerű működése zavarként hat a villamos energiarendszere. Kis mennyiségben ez nem okoz komoly veszélyt. A véletlenszerű működés rontja a hálózati
frekvenciát, de ezt a hálózat frekvenciaingadozással kiküszöböli (kis mértékben
csökken, vagy növekszik az áram 50 Hzes frekvenciája).
Súlyosabb a helyzet, amennyiben a
naperőművi teljesítmény megnő. Például
3000 MW már komoly frekvenciazavarokat okoz. Ez a teljesítmény közel 50%-a
a hazai összteljesítmény- igénynek. 3000
MW-os naperőmű teljes teljesítményű
hirtelen működéssel azonnali rendszerszétesést okozna, teljes sötétség következne be. Ennek a katasztrofális helyzet
bekövetkezésének kiküszöböléséhez nagyon költséges csillapító, tározó
akkumulátorrendszerekre lesz szükség.
Példaként említem: „Ausztrália déli részében jelentős problémák léptek fel az
elektromos hálózatokban. 2016 szeptemberében történt áramszolgáltatás megszűnésének híre a világsajtót is bejárta. Többek közt a megújuló energiák kiszámíthatatlansága és szórványossága miatt.”
A naperőművi fejlesztési híreink nem beszélnek arról, hogy hazánkban hogyan kívánjuk szabályozni majd a kialakuló, esetenként 3000 MW teljesítményű áramlökéseket (nagysága nagyobb, mint a Paks
I. és Mátrai Erőmű összteljesítménye).
Még feltűnőbb, és közérthetőbb magyarázatot tudok nyújtani a magánházakra telepített naperőmű rendszerekről.
Egy magánház igénye megközelítően
2500 kWh/év. Ezt az árammennyiséget
képes hazánkban megtermelni 3 kW teljesítményű tetőre épített napelemrendszer
1-2 millió forintos költséggel. A gond az,
hogy egy 3 kW teljesítményű napelemes
erőmű nem képes egész évben egyenletesen termelni. Így a politikai döntéseknek
megfelelően a nyáron többletet termelő
naperőmű áramát az állam átveszi, majd
télen visszaadja. Kérdés az, hogy ki viseli ennek a nyári többlettermelés akkumulálásának a költségeit? Milyen áron? Jelenleg a politika akaratából ezeket az állam fizeti.

A felsőzsolcai naperőmű.
Vizsgáljuk meg, mennyibe kerülne, ha az
egész nyári többlettermelést a saját költségünkön kellene biztosítanunk. Mivel a
téli termelés csak töredéke a nyári termelésnek, az éves termelés közel 30 %-át a
nyári többlettermelésből kellene pótolni. Tehát szükségünk lenne kb. 750 kWh
kapacitású akkumulátorokra. A jelenlegi árakkal számolva az önálló napenergia
ellátásához háztartásonként szükségünk
lenne megközelítően 20 millió forint értékű akkumulátorra. Egészen biztos,

Négymillió szélerőmű elég lenne?
amennyiben a magánházak naperőművi
teljesítménye túllépi a megengedett frekvenciaingadozás határát, ilyen akkumulátorokra szükség lesz.
Mennyibe kerül egy 3000 MW teljesítményű naperőmű működése?
Ha megvizsgáljuk a naperőművek költségeinek vonzatát, az egyszerűség miatt
akkumulátoros megoldások nélkül, kiderül, hogy egy 3000 MW teljesítményű
naperőmű széndioxid-kibocsátás csökkentése 90 milliárd forintba kerülne évente. Ennyi az árkülönbség a naperőmű és
például a Mátrai Erőmű azonos mennyiségű energiaára között.
Még megdöbbentőbb számot kapunk,
amennyiben a 3000 MW kapacitású
naperőmű nyári többlettermelését kívánjuk tárolni téli időszakra. A naperőművi kapacitás zavarmentes működése egymilliárd kWh teljesítményű akkumulátort
igényelne. Ennek a költsége meghaladja
az ország éves költségvetését!
Valóban érvényesülnek a kormányunk által megfogalmazott villamos energiaellátás feltételei? Az akkumulátorok gyártásával kapcsolatos széndioxid-kibocsátást

A bezárt gáztüzelésű erőmű. A napenergiáé a jövő?

figyelembe vettük? Netán csak az energiatermelés széndioxid-kibocsátását átruházzuk az akkumulátorok gyártásának
széndioxid-kibocsátására?
Elképzelhető más, ésszerűbb megoldás?
Természetesen létezik számos megoldás!
Például Elom Musk TESLA gyártulajdonos elképzelése:
-A házak teljes tetőfelületére naperőművi
rendszert telepíteni (nem 3.5 kW, hanem
akár 10 kW felett), és minden házba telepíteni egy 16 kWh teljesítményű akkumulátort, ami már fedezi egy háztartás folyamatos energiaigényét. A többlettermelést kereskedelmi úton lehet értékesíteni.
Ebben az esetben szükségtelen külön akkumulátorokra költeni az államnak.
- Az országos nagy naperőművi rendszerek akkumulációját részben meg lehet oldani még a rendszerváltás előtt a Nagymarosi Vízerőmű kapcsolataként megtervezett, szivattyús tározó erőművekkel
(Prédikálószéki, SIMA I. SZET erőművek). Ezek alkalmasak lennének beilleszteni a 3000 MW-os naperőművek ingadozó teljesítményét a hálózat veszélyeztetése nélkül. Ehhez természetesen módosítani kellene az államnak a vízerőművek
építésének tiltását.
- A 3000 MW nyári naperőmű többlettermelés akkumulációját téli időszakra hazai
szinten életszerű eszközökkel nem lehet
megvalósítani. Télen a hiányos termelést
más forrásokból kellene pótolni.
-A széndioxid csökkentésének számos
ésszerű módja létezik, például a 3000
MW teljesítményű naperőmű a Mátrai
Erőmű termelőképességének 43%-a. Tehát, amennyiben a Mátrai Erőművet ellátnánk 43%-ban biomasszával, azonos lenne a széndioxid-kibocsátás csökkenése az
egész 3000 MW kapacitású naperőművel.
Versenyképes áron!
Valóban a környezetvédelemről beszélünk? Vagy netán ismét egy nemzetközi
lobbi által kierőszakolt, múlandó hatalmi
periódusról, amikor majd egynéhány év
múlva újabb stratégiai álmokat szövünk
ezermilliárdos elpazarolt költségek után?
Én már a széndioxid kvóták bevezetését
is egy nemzetközi lobbi által kierőszakolt
eredményének tartom. Erről is beszélhetünk…
„Elegendő lenne néhány millió szélerőmű
( a Business Week szerint 4 millió darab
2 MW teljesítményű szélerőmű) az egész
világ villamos energiaellátásához”.
Elképzelhető, hogy ez egyszer megvalósul. Feltétele az, hogy megvalósításuk kizárólagosan a szakemberektől függjön. A
politika meg arról gondoskodjon, hogy
teljesüljenek a jövő villamos energia ellátásának feltételei:
• „versenyképesség,
• fenntartható fejlődés,
• energia szempontjából biztonságos,
a) a nemzet túlélése,
b) a jólét védelme,
c) az ellátásból és használatból eredő
kockázatok minimalizálása biztosítva legyen.”
Schwardy Miklós
schwardy.miklos@gmail.com

2019. október 10.

Erőművek éjszakája
Tiszaújvárosban is

Egészen egyedi program várja az érdeklődőket október 11én, amikor az ország számos pontján több mint 40 villamos
energiát és távhőt előállító erőmű nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt, többek között Tiszaújvárosban is!
Első alkalommal rendezik meg az Erőművek éjszakája programsorozatot, melynek keretében nem mindennapi lehetőség nyílik arra, hogy az érdeklődők megtekintsék az országban található erőműveket, illetve, hogy megismerjék, miből
is lesz az elektromos áram, vagy miként állítják elő a távhőt.
A helyszínek egyike lesz Tiszaújváros is, ahol az ALTEO által üzemeltetett Tiszaújvárosi Fűtőerőművet ismerhetik meg
közelebbről az érdeklődők, amely a város mintegy 5600 lakását látja el távfűtéssel és használati melegvízzel. A látogatók
megismerkedhetnek a fűtőerőmű fő berendezéseivel és működésükkel, megtekinthetik az erőmű kazánterét és gázmotorterét, illetve betekintést nyerhetnek az ALTEO Szabályzó
Központ működésébe is. Az érdeklődők működés közben láthatják a forróvíz kazánokat, a gázmotorokat és a vízelőkészítő berendezést is.
De miért is fontos ez? Azért, mert a villamos energia és a
távhő mindennapjaink elengedhetetlen energiaforrásai. Szinte nincs is olyan tevékenységünk, amelyhez ne használnánk
valamilyen formában az elektromosságot. Árammal működtetjük a háztartási eszközeinket, áramot használunk otthonaink világításához és a közlekedéshez is. Mindennapjaink kényelmét szolgálja a távhő is.
Nap, mint nap több ezren dolgoznak azért, hogy ezek az alapvető szolgáltatások biztonságosan, jó minőségben és megfizethető áron jussanak el háztartásainkba. De hol, hogyan és
milyen berendezésekkel állítjuk elő a villamos energiát és a
távhőt?
Ezekre a kérdésekre kaphatnak választ az érdeklődők 2019.
október 11- én, amikor délután 14 órától egészen 22 óráig
nyitja meg kapuit a Tiszaújvárosi Fűtőerőmű a nagyközönség előtt.
A látogatókat szakértő „idegenvezetők” kísérik végig az
egyes helyszíneken, akik közérthetően és élményszerűen mutatják be az erőművek, a fűtőművek és az energiatermelés
működését.
Bővebb információért és regisztrációért látogassanak el a https://eromuvekejszakaja.hu/tiszaujvaros-futoeromu/ oldalra.
MELEGVÍZ-MÉRŐ ÓRÁK OLVASÁSA
Tájékoztatjuk, Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a melegvíz-mérő órák olvasását
2019. október 18-ától október 31-éig végezzük.
Kérjük Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a lakásba való bejutást
biztosítsák a megjelölt időpontban a vízmérő-órát olvasó kollégáink számára.
Amennyiben a bejutást nem tudják biztosítani, úgy lehetőségük van a bejárati ajtóra kifüggeszteni a lakás melegvíz-mérő órájának állását, vagy az alábbi elérhetőségeken bejelenthetik:
Telefonon:
Diszpécserszolgálat: 49-341-627 (0-24 órás)
Ügyfélszolgálat: 49-544-323 (ügyfélfogadási időben)
elektronikusan: ugyfelszolgalat@tszolg.hu
Kérjük Fogyasztóinkat, hogy a bejelentéskor törekedjenek a
pontos adatok megadására, elkerülendő a téves tartalommal
történő számlakiállítást.
Kérjük segítsék munkánkat. Tisztelettel:
TiszaSzolg 2004 Kft.

Választás

2019. október 10.
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A 2019. évi helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek
általános választásával kapcsolatos tudnivalók

Szavazás
Szavazni 2019. október 13-án (vasárnap) 06.00 órától 19.00
óráig, személyesen lehet.
A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát
• magyar személyazonosító igazolvánnyal (régi típusú, könyvecske formájú magyar személyazonosító igazolvány vagy magyar ideiglenes személyazonosító igazolvány is elfogadható),
• magyar útlevéllel (magyar ideiglenes útlevél is elfogadható),
• magyar vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal)
és lakcímét
• lakcímkártyával,
• Lakcímbejelentő-lap átvételi elismervény szelvény részével,
amelyet a lakcímbejelentéskor a hatóság ügyintézője a bejelentés igazolásaként aláírásával, dátummal és hivatalos bélyegzőlenyomattal látott el,
• régi, könyv alakú személyazonosító igazolvánnyal, amennyiben tartalmazza a lakcímet.
vagy személyi azonosítóját
• lakcímkártyával,
• személyazonosító jelről kiállított hatósági bizonyítvánnyal
vagy igazolással.
Szavazni csak érvényes okmányokkal lehet, ezért fontos, hogy
a szavazást megelőzően még időben ellenőrizzék ezek érvényességét!
Nem szükséges, de megkönnyíti a szavazatszámláló bizottság
munkáját, ha az értesítőt is magukkal viszik, és azt felmutatják.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. A szavazóköri
névjegyzékbe a szavazás napján választópolgárt felvenni nem
lehet. A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett
szavazólapot, az átvételt aláírással igazolja.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő
jelöltre lehet, tollal írt, két egymást metsző vonallal, X vagy
+ jellel.

Átjelentkezés
A lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező választópolgár az önkormányzati választáson eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti önkormányzati testület megválasztásában kíván részt venni. Aki tartózkodási helye szerinti polgármesterre, képviselőre akar szavazni, átjelentkezhet.
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló
kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.
Átjelentkezés iránti kérelmet 2019. október 9-én 16.00 óráig lehet benyújtani személyesen, levélben, illetve ügyfélkapus azonosítás nélkül vagy ügyfélkapus azonosítással a www.valasztas.hu honlapon.
A helyi választási iroda vezetője az átjelentkezéssel szavazó választópolgárt felveszi az érintett település tartózkodási helye szerinti szavazókörének névjegyzékébe, és törli a lakóhelye szerinti
szavazókör névjegyzékéből. Így a választópolgár kizárólag abban
a szavazókörben adhatja le szavazatát, ahova átjelentkezett.
Települési szintű lakcímmel rendelkezők a 08. számú szavazókörben (Derkovits Művelődési Központ, Széchenyi út 2.) szavazhatnak.
Mozgóurna igénylése
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt nem tud
elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát igényelhet a lakcímére. A mozgóurnát a választópolgár kérheti a lakcímére vagy
a lakóhelye szerinti szavazókör területén található egyéb címre, a tartózkodási helyére vagy a tartózkodási helye szerinti szavazókör területén található egyéb címre (október 9-ig átjelentkezés nélkül is, október 9-ét követően csak akkor, ha korábban
átjelentkezett).

A mozgóurna iránti kérelem a www.valasztas.hu honlapon
ügyfélkapus azonosítás nélkül október 9-én 16.00 óráig, ügyfélkapus azonosítással október 13-án 12.00 óráig, személyesen
október 11-én 16.00 óráig nyújtható be. Postán vagy írásbeli
meghatalmazással nem rendelkező kézbesítővel (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy) történő kérelemnek október 9-én
16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazott, vagy írásbeli meghatalmazással nem rendelkező kézbesítő útján történő
igénylés október 13-án 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazóhelyiségben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával.
A választási iroda a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos
döntéseiről értesíti a kérelmezőt. Amennyiben a választási iroda a kérelmet elutasítja, úgy az - az indokolásban megjelölt ok
kijavítását követően - ismételten benyújtható.
A választással kapcsolatos részletes tájékoztatásért kérjük,
hogy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt!
Tiszaújvárosi Helyi Választási Iroda

A megyei közgyűlési választás pártlistái

Az önkormányzati választás

(az első 10 jelöltig)
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt
1. Bánné dr. Gál Boglárka, 2. Csiger Lajos, 3. Marton Péter, 4. Szamosvölgyi Péter István, 5.
Knopp Richárd, 6. Tamás Barnabás László, 7. Dr. Solymosi András János, 8. Szalai Szabolcs,
9. Dr. Szemán Ákos Gyula, 10. Aros János.
Jobbik Magyarországért Mozgalom, Magyar Szocialista Párt, Momentum Mozgalom
1. Köteles László, 2. Szőcs-Józsa Zoltán, 3. Pap Zsolt, 4. Farkas Péter Barnabás, 5. Kovács József, 6. Gúr Nándor László, 7. Bíró László, 8. Kiss Sándor, 9. Ormos Tas Zsolt, 10. Horváth
Ádám.
Demokratikus Koalíció
1. Majoros László Ferenc, 2. Kulcsár Ildikó, 3. Nagy-Korsa Judit Anna, 4. Csák Árpád, 5. Molnár Zoltán, 6. Agárdiné Tóth Rózsa, 7. Kissné Bíró Anna, 8. Molnár Eszter, 9. Stefanecz János,
10. Tompos Erzsébet

kompenzációs listái
1. Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egyesület és a Magyar Szocialista Párt
1. Dr. Fülöp György, 2. Pap Zsolt, 3. Molnár István, 4. Tokaji Edit, 5. Hok Csaba, 6. Kiss Zoltán, 7. Jézsó Gábor, 8. Vendlerné Polyák Ilona, 9. Bráz György
2. Fidesz - Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt és a Városért Egyesület
1. Csikász Gábor, 2. Buséter Béla, 3. Steinerné Vasvári Éva, 4. Dr. Kébel Zsolt, 5. Hajdu Hajnalka, 6. Réti Jánosné, 7. Markovicsné Szabó Enikő, 8. Dr. Iszlai Zoltán, 9. Farkas Tivadarné
3. Jobbik Magyarországért Mozgalom
1. Molnár Tamás, 2. Tóth Ferenc, 3. Tóth Dávid, 4. Varanek Andor, 5. Papp Mátyás, 6. Baráthné Kiss Éva, 7. Lukács László, 8. Molnár Zoltán

Polgármesterjelöltek

CSIKÁSZ GÁBOR
FIDESZ-KDNPVárosért Egyesület

FARKAS ZOLTÁNNÉ
független

DR. FÜLÖP GYÖRGY
Tiszaújvárosi LokálpatriótákMSZP

Választás

10. oldal

Jelöltek

1. sz. választókerület

1. sz. szavazókör
Címe: Tiszaszederkényi Művelődési ház (Bocskai utca 33.)
A szavazókörhöz tartozó utcák: Ady Endre utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Bakrak tanya,
Kossuth Lajos utca, Lorántffy tér, Petőfi Sándor utca, Táncsics Mihály utca
2. sz. szavazókör
Címe: Volt általános iskola (Dózsa Gy. utca 2.)
A szavazókörhöz tartozó utcák: Arany János utca, Bocskai István utca, Dohány utca, Dózsa György utca, Gát utca, Hunyadi utca, Rákóczi utca, Szabadság utca, Vásárhelyi Pál út,
Vasvári Pál utca, Zrínyi Miklós út
3. sz. szavazókör
Címe: Tisza-parti Szabadidő Ház (Neumann J. utca 1.)
A szavazókörhöz tartozó utcák: Bánki Donát utca, Bláthy Ottó utca, Csikász köz, Halász
köz, Honvéd út, Jedlik Ányos utca, Kisfalud utca, Külterület, Mezőcsáti út, Neumann János utca, Pákász köz, Révész köz, Salaktér, Sulymos utca, Szigonyos köz, Tiszavirág utca,
Verebély László utca, Vizafogó köz

2019. október 10.

HAJDU HAJNALKA
FIDESZ-KDNPVárosért Egyesület

JÉZSÓ GÁBOR
Tiszaújvárosi LokálpatriótákMSZP

MOLNÁR ZOLTÁN
JOBBIK

Jelöltek

2. sz. választókerület
4. sz. szavazókör
Címe: Középiskolai kollégium (Munkácsy Mihály út 26-28.)
A szavazókörhöz tartozó utcák: Irinyi János út, Lévay József utca páratlan, Munkácsy Mihály út páros 20-tól végig, Rózsa út páros 2-8-ig, Szederkényi út páratlan 17-től végig
5. sz. szavazókör
Címe: Kazinczy Református Ált. Iskola (Munkácsy Mihály út 18.)
A szavazókörhöz tartozó utcák: Bay Zoltán utca, Debreceni út, Farkas Kálmán utca, Huszár Andor utca, Kandó Kálmán utca, Liszt Ferenc utca , Lorántffy Zsuzsanna utca, Munkácsy Mihály út páros 2-18-ig, Perényi Péter utca, Szederkényi út páratlan 1-15-ig,
Szederkényi út páros, Teleki Blanka út, Tisza út páratlan, Tisza út páros 2-4-ig,

DR. FÜLÖP GYÖRGY
Tiszaújvárosi LokálpatriótákMSZP

STEINERNÉ VASVÁRI ÉVA
FIDESZ-KDNPVárosért Egyesület

VARANEK ANDOR
JOBBIK

Zagyvai Béla utca

Jelöltek

3. sz. választókerület
6. sz. szavazókör
Címe: Brassai középiskola (Rózsa út 10.)
A szavazókörhöz tartozó utcák: Babits Mihály út, Bethlen Gábor út páros 10-től végig, Egressy Béni utca, Gátőrház, Karinthy Frigyes utca, Kazinczy út páros 14-től végig, Kosztolányi Dezső utca, Lévay József utca páros 2-től 58-ig, Sajó út, Szemere Bertalan utca,
Tompa Mihály utca, Tóth Árpád út, Vörösmarty Mihály út
7. sz. szavazókör
Címe: Szent István Katolikus Ált. Iskola (Rózsa út 12.)
A szavazókörhöz tartozó utcák: Béke út páratlan 9-től végig, Építők útja páros, Juhar köz,
Rózsa út páratlan, Rózsa út páros 10-től végig

BUSÉTER BÉLA
FIDESZ-KDNPVárosért Egyesület

KISS ZOLTÁN
Tiszaújvárosi LokálpatriótákMSZP

PAPP MÁTYÁS
JOBBIK

Jelöltek

4. sz. választókerület
8. sz. szavazókör
Címe: Derkovits Művelődési Központ (Széchenyi út 2.)
A szavazókörhöz tartozó utcák: Béke út páratlan 1-től 7-ig, Építők útja páratlan, Kazinczy
út páratlan, Kazinczy út páros 2-től 12-ig, Munkácsy Mihály út páratlan, Széchenyi út, Tisza út páros 6-tól végig. Települési szintű lakcímmel rendelkező választópolgárok
szavazóköre
9. sz. szavazókör
Címe: Városi könyvtár (Széchenyi út 37.)
A szavazókörhöz tartozó utcák: Árkád sor, Barcsay Jenő tér, Bartók Béla út, Bethlen Gábor út páratlan 1-től 19-ig, Bethlen Gábor út páros 2-től 8-ig, Erdei út, Tűzoltó utca,

DR. KÉBEL ZSOLT
FIDESZ-KDNPVárosért Egyesület

MOLNÁR TAMÁS
JOBBIK

TOKAJI EDIT
Tiszaújvárosi LokálpatriótákMSZP

Vasútállomás, Vegyészek útja

Jelöltek

5. sz. választókerület
10. sz. szavazókör
Címe: Tündérkert óvoda (Alkotmány köz 1/A.)
A szavazókörhöz tartozó utcák: Árpád út páratlan 1-től 7-ig, Deák Ferenc tér páratlan 1-től
3-ig, Szent István út páratlan 1-től 19-ig, Szent István út páros 2-től 26-ig, Városház tér
11. sz. szavazókör
Címe: Felnőtt háziorvosi rendelő (Bethlen Gábor út 11-13.)
A szavazókörhöz tartozó utcák: Bethlen Gábor út páratlan 21-től végig, József A. út páratlan 1-től 7-ig, Lévay József utca páros 60-tól 64-ig, Margit sétány páratlan 25-től végig,
Margit sétány páros 26-tól végig, Pajtás köz 1-től 7-ig, Szent István út páratlan 21-től 31ig, Szent István út páros 34-től végig, Szent László út, Templom út, Zita utca páros 24-től
végig, Zita utca páratlan 25-től végig

DR. ISZLAI ZOLTÁN
FIDESZ-KDNPVárosért Egyesület

LUKÁCS LÁSZLÓ
JOBBIK

VENDLERNÉ POLYÁK ILONA
Tiszaújvárosi LokálpatriótákMSZP

Választás

2019. október 10.

11. oldal

Jelöltek

6. sz. választókerület
12. sz. szavazókör
Címe: Hunyadi iskola (Alkotmány köz 2.)
A szavazókörhöz tartozó utcák: Mátyás király út, Örösi út páros 2-től 8-ig
13. sz. szavazókör
Címe: Tiszavirág Idősek Klubja (Mátyás király út 34.)
A szavazókörhöz tartozó utcák: Alkotmány köz, Bolyai János köz,

MARKOVICSNÉ SZABÓ ENIKŐ
PAP ZSOLT
FIDESZ-KDNPTiszaújvárosi LokálpatriótákVárosért Egyesület
MSZP

Örösi út páros 10-től 32-ig

TÓTH DÁVID
JOBBIK

Jelöltek

7. sz. választókerület
14. sz. szavazókör
Címe: Széchenyi iskola (Deák Ferenc tér 16.)
A szavazókörhöz tartozó utcák: Árpád út páros 2-től 16-ig, Árpád út páratlan 9-től végig,
Hajdú tér 2
15. sz. szavazókör
Címe: Széchenyi iskola (Deák Ferenc tér 16.))
A szavazókörhöz tartozó utcák: Árpád út páros 18-tól végig, Deák Ferenc tér páros,
Hajdú tér páratlan 7-től végig, Örösi út páros 34-től 44-ig

FARKAS TIVADARNÉ
FIDESZ-KDNPVárosért Egyesület

TÓTH FERENC
JOBBIK

Jelöltek

8. sz. választókerület

16. sz. szavazókör
Címe: Szivárvány óvoda (Pajtás köz 13.)
A szavazókörhöz tartozó utcák: Hajdú tér páratlan
1-től 5-ig, József A. út páratlan 9-től végig, Örösi út
páros 46-tól 56-ig, Pajtás köz páratlan 9-től végig
17. sz. szavazókör
Címe: Mozgáskorlátozottak egyesülete
(Erzsébet tér 28.)
A szavazókörhöz tartozó utcák: Bélahalma utca, Erzsébet tér, Izabella utca, Király köz, Krisztina utca, Lévay
József utca páros 66-tól végig, Margit sétány páratlan
1-től 23-ig, Margit sétány páros 2-től 24-ig, Örösi út
páratlan, Örösi út páros 58-tól végig, Sarolta utca, Sulymoshát utca, Szent István út páratlan 33-tól végig,
Tárnok utca, Zita utca páratlan 1-től 23-ig,
Zita utca páros 2-től 22-ig

HOK CSABA
Tiszaújvárosi LokálpatriótákMSZP

BARÁTHNÉ KISS ÉVA
JOBBIK

CSIKÁSZ GÁBOR
FIDESZ-KDNPVárosért Egyesület

FARKAS ZOLTÁNNÉ
független

MOLNÁR ISTVÁN
Tiszaújvárosi LokálpatriótákMSZP

A 2019. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatos tudnivalók

Tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választása egymással párhuzamosan zajlik, a
nemzetiségi választópolgár szavazni 2019. október 13-án (vasárnap) 06.00 órától 19.00 óráig, a lakóhelye szerinti szavazókörben, személyesen tud. A korábbi évek gyakorlatával ellentétben tehát 2019. október 13-án nem lesz
külön nemzetiségi szavazókör.
A nemzetiségi választás szavazólapjai (ideértve a helyi, területi és országos nemzetiségi választás szavazólapjait is) zöld színűek. A nemzetiségi szavazólapok átvételére a nemzetiségi
választás névjegyzékének aláírását követően
van lehetőség. A szavazatszámláló bizottság a
zöld szavazólapokat a nemzetiség megjelölését tartalmazó zöld borítékkal együtt nyújtja át
a választópolgárnak.

Érvénytelennek minősül a zöld borítékba be
nem helyezett zöld szavazólap.
A zöld szavazólapok zöld borítékba történő
helyezését követően a borítékot feltétlenül zárja le, mert a nyitott boríték szintén a szavazólap érvénytelenségét eredményezi.
A ruszin nemzetiségi választópolgárok által
megválasztható képviselők száma 3 fő, míg a
roma nemzetiséghez tartozók 5 főből álló képviselő-testületet hozhatnak létre. Érvényesen
szavazni tehát ruszin nemzetiség esetén legfeljebb 3 főre, roma nemzetiség esetén legfeljebb
5 főre lehet.
A választással kapcsolatos részletes tájékoztatásért kérjük, hogy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt!
Tiszaújvárosi Helyi Választási Iroda

Nemzetiségi jelöltek
Ruszin nemzetiség
1. Szabó Károlyé Magyarországi Ruszinok (Rutének) Országos Szövetsége
2. Tudlik Ferencné Magyarországi Ruszinok (Rutének) Országos Szövetsége
3. Király Béla Magyarországi Ruszinok (Rutének) Országos Szövetsége

Roma nemzetiség
1. Makula Mónika Dolgozó Romák Országos Szövetségének Egyesülete
2. Toldi Csaba Dolgozó Romák Országos Szövetségének Egyesülete
3. Toldi Zsolt Dolgozó Romák Országos Szövetségének Egyesülete
4. Barna Gyula Roma Polgárjogi Mozgalom B-A-Z Megyei Szervezete
5. Toldi Eszter Dolgozó Romák Országos Szövetségének Egyesülete
6. Budai Pál Roma Polgárjogi Mozgalom B-A-Z Megyei Szervezete
7. Farkas Sándor Roma Polgárjogi Mozgalom B-A-Z Megyei Szervezete
8. Farkas Sándor Roma Polgárjogi Mozgalom B-A-Z Megyei Szervezete
9. Bordás Károly Roma Polgárjogi Mozgalom B-A-Z Megyei Szervezete

Hirdetmények

12. oldal

Rendkívüli nyitvatartás
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az önkormányzati választások
hétvégéjén,
2019. október 12-én (szombat) 08:00 - 19:00 óráig
2019. október 13-án (vasárnap) 07:00 - 19:00 óráig
a választáshoz kapcsolódó egyes okmányok:
ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadása és
lakcímet igazoló hatósági igazolvány pótlása,
valamint elkészült okmányok átvétele ügyekben
a Kormányablak rendkívüli nyitvatartással működik.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Tiszaújvárosi Járási Hivatal

Első lakáshoz jutók
pénzügyi támogatása
Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 17/2015.
(VI.01.) önkormányzati rendelete alapján a 4. bírálati időszakban (2019. augusztus 1. - 2019. szeptember 30.) az alábbi kérelmezők részesültek első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásában.

Név

A vis�szatérítendő támogatás összege
E Ft

A vissza
nem térítendő támogatás
összege
E Ft

Vásárolt ingatlan címe

Szabó Judit

300

150

3580 Tiszaújváros,
Árpád út 8. 4/1.

Terhes Lilla

500

250

3580 Tiszaújváros,
József A. út 27. 4/2.

A kérelmezőknek megállapított ös�szeg

800

400

Maradvány
összesen

10 700

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
Tiszaújváros Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2020-ra kiírja a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára a 2019/2020. tanév második
és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan („A” típusú
pályázat), és a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára („B” típusú pályázat).
A pályázati űrlapot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve,
véglegesítve, onnan kinyomtatva és aláírva a pályázat kötelező mellékleteivel (adatlap és igazolások) együtt a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és
Sport Osztályánál (I. em. 114. iroda) kell benyújtaniuk a pályázóknak 2019. november 5-éig.
A pályázat benyújtásával kapcsolatban bővebb információ, valamint a pályázat benyújtásához szükséges adatlap és
egyéb dokumentumok megtalálhatóak a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu weboldalon.
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. október 10én, 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
2019. október 17-én (csütörtökön) végzi el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

2019. október 10.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot október 13-ig (vasárnapig) az
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688),
majd október 14-től (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út
1/A., tel.: 20/400-1952) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
8-12
Arany Sas Gyógyszertár 8-17		
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
Remény Gyógyszertár
8-17		
8-12
Tisza Gyógyszertár
8-20		
8-20
8-15
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

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

Rágcsálómentesítés

12 350

Bráz György
polgármester

Tájékoztatás lakossági
adatgyűjtésekről
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Tiszaújváros településen a 2019. évi Országos Statisztikai Adatfelvételi Program részeként lakossági kikérdezésen alapuló felmérést hajt végre. Az Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2019) ötévenkénti végrehajtását a Bizottság (EU) 2018/255 rendelete írja elő az Európai
Unió tagállamai számára.
A harmadik alkalommal zajló magyarországi felmérés 2019.
szeptember 16-tól december 16-ig tart. Az adatfelvétel célja a
lakosság egészségi állapotának, az azt befolyásoló életmódjának, és az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének, az
ellátásokkal való elégedettségének vizsgálata. Az ország 510
településéről 10 470 személy került kiválasztásra a véletlen
mintavétel szabályai szerint, akik névre szóló, válaszadásra
felkérő levelet kapnak.
A felmérés első két hetében van lehetőség a kérdőív interneten való kitöltésére, majd az ezt követő időszakban fényképes
igazolvánnyal rendelkező összeírók keresik fel azokat, akik
személyesen szeretnének válaszolni. A válaszadás önkéntes.
A felmérésben résztvevők utazási utalványt, az interneten válaszolók sportszer-utalványt nyerhetnek. A kapott adatokat a
Központi Statisztikai Hivatal bizalmasan kezeli. Azokat kizárólag statisztikai célra, összesítve, egyedi azonosítás lehetőségét kizáróan használja fel, a hazai és európai uniós adatvédelmi és statisztikai jogszabályok betartásával. A felmérésből
származó összesített eredmények a nyilvánosság számára is
hozzáférhetővé válnak, az első adatközlés 2020 tavaszán lesz.
Az adatgyűjtéssel kapcsolatban további információ kérhető a
06-80-200-766/3-as telefonszámon hétfőtől csütörtökig 8:00
és 16:30 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra között, a lakinfo@ksh.hu e-mail címen, valamint a www.ksh.hu/elef2019
internetes oldalon
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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.

Fenyőfák kerestetnek
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2019. 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.

Tisza úti vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár
következő időpontja 2019. október 11. (péntek)
					 Tiszaújvárosi
Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

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

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.

Hirdetmények

2019. október 10.

Konyhai kisegítő munkakör
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
pályázatot hirdet 1 fő konyhai kisegítő munkakör betöltésére 4 hónap próbaidő kikötéssel,
határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent közétkeztetésben szerzett tapasztalat
Feladatok:
• a szakács útmutatásai szerint, annak ellenőrzésével végzi feladatát
• a nyersanyagok szakszerű előkészítése
• a helyiségek takarítása (takarítási ütemterv
alapján)
• mosogatás, fertőtlenítés
• a hulladék eltávolítása, összegyűjtése és tárolóba helyezése
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a
közalkalmazottak jogállásáról, valamint annak
végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12) Korm.
rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény; valamint az államháztartás-

ról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező
368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet határozza
meg.
Munkaidő a napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot
• bizonyítványmásolatot
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat
• a borítékon fel kell tüntetni az 1017-12/2019.
számot
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. 10. 23.
A pályázat elbírálásának határideje:
2019. 10. 25.
Az állás betölthető: 2019. 11. 04.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban
lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon:
- Bánréviné Zán Tamara: 06- 49/548- 383
-Stefánné Andrea: 06- 49/ 548- 308
Kósa-Tóth Zoltán igazgató

Élelmezésvezető munkakör

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő élelmezésvezető
munkakör betöltésére 4 hónap próbaidő kikötéssel, határozott időre szóló kinevezéssel.
Határozott idő vége: 2021. 12. 31.
Pályázati feltételek:
• középfokú iskolai végzettség, élelmezésvezetői végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• élelmezési program- HACCP ismerete
• előnyt jelent közétkeztetésben szerzett tapasztalat, illetve szakács és diétás szakács
végzettség
Feladatok:
• koordinálja a konyhaüzem munkatársainak
munkáját
• megállapítja munkarendjüket
• biztosítja konyhájának a folyamatos és zavartalan működését az érvényes jogszabályok
betartásával
• figyelemmel kíséri a fogyóeszközök, segédanyagok felhasználását, az élelmiszer raktárkészletet
• felel a konyhaüzem rendjéért, tisztaságáért,
• felel a közegészségügyi előírások betartásáért
• vezeti az élelmezéssel kapcsolatos adminisztrációt

Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a
közalkalmazottak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12)
Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
rendelkező 368/2011. ( XII.31.) Korm. rendelet határozza meg.
Munkaidő napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet
• önéletrajzot
• bizonyítvány másolatot
• erkölcsi bizonyítványt, (visszaigazolás megléte)
• a borítékon fel kell tüntetni az 1017-11/2019
számot.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. 10. 18.
A pályázat elbírálásának határideje:
2019. 10. 21.
Az állás betölthető: 2019. 10. 24.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
(117-es iroda)
Telefon: Stefánné Andrea: 06-49/548-308
Kósa- Tóth Zoltán
igazgató

Műszaki előkészítő munkakör

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő műszaki előkészítő munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• középfokú képesítés, műszaki és/vagy épületgépészeti középfokú végzettség
(építészeti szakmacsoportba tartozó szakképesítés)
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent hasonló munkakörben szerzett
tapasztalat, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, TERC program ismerete
Feladatok:
• a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által üzemeltetett épületek állag- megóvásával kapcsolatos feladatok
• közüzemi szolgáltatókkal kapcsolattartás,
ügyintézés
• energiahatékonyság, energiafelhasználás nyomon követése
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a
közalkalmazottak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12)
Korm. rendelet; az államháztartásról szó-

ló 2011. évi CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
Munkaidő napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot
• bizonyítványmásolatot
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot
• a borítékon fel kell tüntetni az 1017-10/2019
számot.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. 10. 28
A pályázat elbírálásának határideje:
2019. 10. 30
Az állás betölthető: 2019. 11. 04.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
(117-es iroda)
Telefon:
- Bánréviné Zán Tamara: 06- 49/548- 383
- Stefánné Andrea: 06- 49/ 548- 308
Kósa-Tóth Zoltán
igazgató

13. oldal

Gyermekes családok év végi támogatása

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja 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 rendelet 27.
§-a alapján eseti jelleggel a karácsonyi ünnepeket megelőzően egyszeri támogatásban részesíthetők azok a kiskorú gyermeket nevelő családok, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a 250%-át
(71.250 Ft-ot), és a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy év folyamatos tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkeznek és életvitelsze-

rűen 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 kérelem benyújtásának határideje:
2019. október 31.
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

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 rendelet 26. §-a alapján eseti jelleggel a karácsonyi ünnepeket
megelőzően egyszeri év végi támogatásban
részesülhetnek azok a szociálisan rászorult
személyek, akik a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy év folyamatos tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen jelenleg is lakóhelyükön élnek, valamint
- 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.
A kérelem benyújtásának határideje:
2019. október 31.
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

Karbantartó munkakör
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
(3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) pályázatot
hirdet 1 fő karbantartó munkakör betöltésére a
Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, három hónapos próbaidő kikötésével
1 év határozott időre szóló alkalmazással, mely
meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- Szakközépiskolai vagy szakiskolai végzettség
Előnyt jelent:
- B, C kategóriás jogosítvány
- Szakmai gyakorlat
- Faipari végzettség (ács, asztalos, bútorasztalos)
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget igazoló oklevél-, jogosítványmásolatot
- Hozzájáruló nyilatkozatot az álláshirdetésben foglalt személyes adatok kezeléséhez az
álláshirdetéssel összefüggésben

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Általános karbantartói, javítási, hibaelhárítási
munkák elvégzése az üzemeltetett épületekben
- Egyéb felmerülő karbantartási munkák elvégzése
- Szakszerű üzemzavar-elhárításban való részvétel
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. október 15.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve, illetve elektronikusan a varosgazda@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ
kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540636
Kerékgyártó István
ügyvezető

Ápoló munkakör

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
állást hirdet 2 fő ápoló munkakör betöltésére.
Munkavégzés helye: Ezüsthíd Gondozóház
és Idősek Otthona ( 3580 Tiszaújváros, Bartók Béla út 1-5.).
Feladatai: az ellátást igénybe vevő teljes körű ápolása-gondozása 12 órás műszakokban
nappal, vagy éjszaka, 3 havi munkaidőkeretben történő beosztás szerint.
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű
kinevezés, 4 hónap próbaidő kikötéssel.
Jelentkezési feltételek:
• önéletrajz,
• felnőtt intenzív szakápoló, általános ápolási
és egészségügyi asszisztens, általános ápoló
és általános asszisztens végzettség, vagy OKJ
ápoló végzettség
• bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (4)
és (5) bekezdésének megfelelően,
• hozzájáruló nyilatkozat az álláshirdetésben
foglalt személyes adatok az álláshirdetéssel
összefüggésben szükséges kezeléséhez.

Bérezés a Közalkalmazottak ogállásáról szóló törvény szerint.
A jelentkezéseket a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni, Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Jelentkezni csak
a jelentkezési feltételekben felsorolt iratok
együttes benyújtásával lehet, ellenkező esetben a jelentkezés érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni az állás iktatószámát: 23826/2019., valamint a munkakör megnevezését:
ápoló.
Az álláshirdetés megjelentetője fenntartja
magának a jogot arra, hogy az álláspályázati
eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A jelentkezések beérkezésének határideje:
2019. október 17.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2019. október 25.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548190-es telefonszámon lehet.

Közlemény/Hirdetés

14. oldal

Vár a mentőállomás

Az újraélesztés napja

Hazánkban átlagosan 25 percenként hal meg valaki hirtelen szívhalál következtében. Becslések szerint kétharmaduk élete megmenthető lenne, ha az észlelést követő 3-5 percben a jelenlévő laikusok megkezdenék az újraélesztést. Az újraélesztés alapjait most bárki megtanulhatja október 16-án, az újraélesztés napján az ország több mentőállomásán. A tiszaújvárosi mentőállomáson ezen a napon 9 és 16 óra között várják az érdeklődőket, 11 órakor egy mentési bemutatót is tartanak majd.

Közlekedés a búcsún
Tájékoztatásul közöljük, hogy Tiszaújvárosban 2019. október 13-án, vasárnap
tartják a hagyományos római katolikus búcsút és kirakodóvásárt.
A rendezvény helyszíne: Tiszaújváros, Kazinczy út (a Bartók Béla út és az Árkád sor által határolt terület), Bartók Béla út (a Kazinczy és Bethlen Gábor út
által határolt terület), az Ifjúsági park Bartók Béla úti garázssor mögötti területe.
A rendezvény időtartama alatt a Széchenyi út 26. sz. alatti megállóhely nem
lesz lezárva.
Az autóbusz-járatok a következő útvonalakon közlekednek:
Helyközi járatok: Autóbusz-állomás - Bartók Béla út - Bethlen Gábor út - Építők útja -Kazinczy út - Széchenyi út - Béke út - 35.számú főút.
Helyi járatok:
-1-es járat: Autóbusz-állomás - Bartók Béla út - Bethlen G. út - Rózsa út - Szederkényi út - Tiszaszederkény
Nem érintett megállóhely: Kazinczy u.
A terelés alatt érintett megállóhely: Bethlen G. úti megállóhellyel szemben ideiglenesen kiépített megállóhely.
- 2-es járat: Autóbusz-állomás - Bartók Béla út - Bethlen Gábor út - Építők útja
- Kazinczy u. - Széchenyi út - Béke út - 35. számú főút
- 3-as járat: Autóbusz-állomás - Bartók Béla út - Bethlen Gábor út - Építők útja
- Kazinczy u. - Széchenyi út - Béke út - Tisza út
A rendezőség
Szakápolónő házi gondozást vállal

Tiszaújvárosban az Építők útján eladó

Tiszaújvárosban és környékén.

2 szobás, 55 nm-es, 3. emeleti, saját pincés

Ár megegyezés szerint.

tehermentes lakás.

Érd: 06-70/424-9376

Érd: 06-70/671-7752

2019. október 10.

Sport

2019. október 10.

Sport, kultúra, barátság

Pályán
a gyergyói öregfiúk

Pirosban a gyergyói, fehérben a tiszaújvárosi öregfiúk.
Barátságos mérkőzést játszott Tiszaújváros és Gyergyószentmiklós öregfiúk kosárlabda csapata. Az erdélyiek évek óta visszajáró vendégei a városnak, a
sportbaráti eseményt az önkormányzat is támogatja. A határon túli sportolók családjaikat is elhozták a
magyarországi látogatásra.
Több mint 20 éve tart már a barátság a két csapat között, előbb
volt a sport, abból lett a barátság. Egy meccsen találkoztak Erdélyben, azóta minden évben elutaznak, összejönnek, egyszer
Gyergyószentmiklóson, másszor Tiszaújvárosban.
- Kosarazunk, focizunk, főzünk, kirándulunk. Együtt és egymáshoz, minden évben. Hol Erdély, hol Magyarország vidékeit járjuk be közösen. Kedveljük egymás társaságát, olyannyira,
hogy már nem csak mi, öregfiúk, hanem családjaink is utaznak
a közös eseményre. Idén Tiszaújváros a vendéglátó, a sportban
pedig a kihívó. Átlagéletkor tekintetében mi vagyunk a fiatalabbak, talán nekünk kedvez majd ez a pályán, no de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy újra itt lehetünk, és együtt vagyunk - nyilatkozta Rákosi Zoltán, a gyergyószentmiklósi csapat kapitánya.
Az öregfiú találkozót ezúttal 59:54 re a vendégcsapat nyerte. A vis�szavágó egy év múlva lesz, a győztes gyergyói csapat otthonában.
berta

Erő, izom

Sikeres hazaiak
az őszi versenyen

A Sportcentrum adott otthont a TIFIT SC őszi
versenyének, melyen a vendéglátó egyesület sportolói igen szép eredményeket értek el.
Fekve nyomásban a juniorok között Szabó Dávid első helyet
szerzett és ő lett az abszolút bajnok is.
A tehetségkutató kategóriában az ifjúságiaknál Szokol Milán
(abszolút első is) és Balogh Gábor szerzett első helyet súlycsoportjában, Illés Richárd második lett.
A felnőttek 83 kg-os kategóriájában Székelyhidi Bence diadalmaskodott, megnyerve az abszolút versenyt is, az állóképességi
versenyben pedig második lett. Ez utóbbi ifjúsági mezőnyében
taroltak a TIFIT-esek, a dobogón Szokol Milán, Balogh Gábor,
Illés Richárd volt a sorrend.
A testépítő férfiak versenyét Bahos Attila nyerte.

Kézilabda

Remek rajt
mindkét nemnél

Labdarúgás

Itthon is levertek lettek

A labdarúgó NB III. Keleti
csoportjának 9. fordulójában
a Balassagyarmat együttesét
látta vendégül a Termálfürdő
FC Tiszaújváros. A kék-sárgák számára nem volt sikeres
ez a játéknap, hiszen elveszítették hazai veretlenségüket.
Tiszaújváros - Balassagyarmat
1-3 (1-1)
Tiszaújváros 200 néző. Vezette: Sándor
Cs.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. Tóth M., Lippai ( Fodor 76), Gelsi (Bussy
59.), Pap, Csicsek, Hussein, Molnár M.,
Terdik, Kulcsár (Bene 59.), Nagy D. Vezetőedző: Gerliczki Máté
Balassagyarmat SE: Erdei - Gábriel, Molnár T. Klinger (Péter 46.), Vekker, Lami,
Szita (Kócsa 82.), Király, Vastag, Pallagi,
Nagy T. Vezetőedző: Nagy Tibor
A sényői vereség után egyértelműen a
győzelem volt a Tiszaújváros célja, hiszen a forduló előtt veretlen volt hazai
pályán a Gerliczki legénység. A vendég
gyarmatiak azonban első helyzetükből
gólt szereztek. A 20. percben Nagy T.
jobb oldali középre adását Szita csúsztatta a hazai kapuba 0-1. A bekapott gól után
magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak a hazaiak és 4 perccel később egyenlítettek. Jobb oldali szöglet után Nagy D.
csapott le egy lecsorgó labdára és 5 méterről a hálóba lőtt 1-1. A félidő hátralévő
részében inkább a házigazdák játszottak
veszélyesebben, de újabb gólt nem sikerült szerezniük. A második 45 percben is
mezőnyfölényben futballozott a kék-sárga alakulat, ám ennek ellenére újból a
vendégek kerültek előnybe. Az 57. percben Pap és Lippai bizonytalankodott, Péter odapréselte a labdát Szitához, aki Tóth
Cs. mellett a hálóba lőtt 1-2. A 65. percben Király lövését még védte a hazai ka-

Kosárlabda

15. oldal

Nagy Dávid házi.., pontosabban vendégőrizetben. Gyakran volt hasonló jelenet
a 90. perc alatt.
pus, ám a labda Péterhez került, aki köA forduló további eredményei:
zelről nem hibázott 1-3. A hátralévő perESMTK - Ózd 2-2
cekben a vendéglátók hiába támadtak
Cegléd - DEAC 0-3
többet, gólt már nem tudtak szerezni, így
Jászberény - Sényő 3-0
a Balassagyarmat ellen szakadt meg a tiGyöngyös - DVSC II. 3-1
szaújvárosiak hazai veretlenségi sorozata.
Füzesgyarmat - Putnok 3-2
A Tiszaújváros ezzel a vereséggel maradt
Eger - Tállya 1-0
17 pontos és az 5. helyre csúszott vis�Hatvan - DVTK II. 1-1
sza. A Gerliczki tanítványok legközelebb
Következik a 10. forduló
október 12-én, szombaton fél háromtól a
2019. október 12., szombat 14:30
Hatvan együttesét fogadják.
Tiszaújváros - Hatvan
Gerliczki Máté: Az ellenfél háromszor
Balassagyarmat - Jászberény
lépte át a félpályát és abból 3 gólt szerSényő - Cegléd
zett. Ma nem jött ki a két csapat közti tuDEAC - ESMTK
dásbeli különbség, nagyon gyenge teljeÓzd - Eger
sítményt nyújtottunk. A következő hazai
Tállya - Füzesgyarmat
mérkőzésünkön a Hatvan ellen szeretPutnok - Gyöngyös
nénk javítani.
DVSC II. - DVTK II.
Nagy Tibor: Tudtuk, hogy mit játszik a Véglegessé vált a Magyar Kupa újabb
Tiszaújváros, sikerült belőlük felkészül- fordulójának programja. Az FC Tiszaújnünk. Mezőnyben a hazaiak ugyan többet város október 30-án, szerdán 12:30 órabirtokolták a labdát, de kapura sokkal ve- kor az NB I. listavezetőjét, a MOL Fehérszélyesebbek voltunk, ezért megérdemelt vár FC-t fogadja. A tét a legjobb 32-be jugyőzelmet arattunk.
tás, ami egy mérkőzésen dől el.

Teniszsuli

Kettős vereség

Rosszul indult a bajnokság
az NB I/B Zöld csoportjában
szereplő Phoenix számára,
mindkét idegenbeli mérkőzését elveszítette.
Pécsi NKA - Phoenix KK
85-73 (12-15, 27-20, 19-23, 27-15)
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK:
Kiss (11/6), Orliczki (4), Szilasi (-), Martin (17/6), Kovács (5/3). Csere: Pöstényi
(12/12), Tóth (5), Taskó (-), Szabó (12),
Lajsz (2), Eremiás (-), Molnár (5/3).
Szendrey Zsombor vezetőedző: Gratulálok az ellenfélnek, egy nagyon jó kis, fiatal csapat. Azt kaptuk, amire számítottunk, nagyon megnehezítették a dolgunkat. Sajnos volt a mérkőzés során egy tö-

rés, amit muszáj a játékvezetőkre fognom: a tízpontos előnyünket lecsökkentették négyre. Az igazságtalanságot nem
szeretem. Ezt a helyzetet aztán fejben
nem tudtuk megfelelően kezelni, aminek
az lett a vége, ami az eredményjelzőn látszik.
SMAFC - Phoenix KK
94-76 (25-27, 28-13, 17-16, 24-20)
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK:
Kiss (10), Szabó (11/3), Lajsz (19/9),
Molnár (2), Martin (21/9). Csere: Pöstényi (9/3), Lenke (-), Taskó (-), Orliczki
(-), Szilasi (2), Kovács (2).
Szendrey Zsombor: Nagyon sok pontot
kaptunk. Megvoltak az üres helyzeteink,
de nem találtuk a meccs ritmusát.

Általános- és középiskolások még jelentkezhetnek a teniszsuliba. Jelentkezni lehet személyesen a teniszklubban, vagy telefonon a 30/858985,
70/3915656, 30/8215358-as telefonszámokon.

Súlyemelés

Kisbér,
nagy eredmény

A fiúk hétgólos győzelmet arattak.
Megkezdődött a megyei kézilabda bajnokság, mely több újdonsággal szolgál. Ettől a szezontól a lányok edzője Bagdi Beáta,
és Polgárról a TSC-hez igazoltak a fiúk. Mindkét gárda jó rajtot vett.
Nők:
Alsózsolca - Tiszaújváros 18-21 (10-11)
Tiszaújváros – Albrecht-Miskolc 20-19 (10-9)
Férfiak:
Tiszaújváros - Eger II. 29-22 (14-10)

Kisbéren rendezték meg a serdülő és ifjúsági súlyemelő országos bajnokságot, ahol Réti Márton a tiszaújvárosiak reménysége nagyszerű egyéni teljesítménnyel 207 kg-os (szakítás: 93kg +
lökés: 114) összetett eredménnyel ezüstérmet szerzett.
Marci ezzel az eredménnyel teljesítette az I. osztályú minősítési szintet is.

A Sportcentrum eseményei
Október 12. (szombat)

Labdarúgás
14.30FC Tiszaújváros - Hatvan felnőtt bajnoki mérkőzés
			Centerpálya
Kosárlabda
15.30 Phoenix KK - CKE U20 bajnoki mérkőzés		
			
Játékcsarnok

18.00 Phoenix KK - CKE felnőtt bajnoki mérkőzés		
			
Játékcsarnok
Október 13. (vasárnap)
Labdarúgás
10.00 Bozsik fesztivál U7, U9 csapatok részére		
			Füves pálya
Kézilabda
11.00 TSC - Hevesi SE bajnoki férfi mérkőzés		
			
Játékcsarnok

16. oldal

Rendezvények

2019. október 10.

