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Tiszaújváros hetilapja

Lecsaptak a nyomozók
Megalakult az új képviselő-testület

Mindenki Tiszaújvárosát akarják építeni

Október 28-án megalakult Tiszaújváros október 13-án 5 évre megválasztott képviselő-testülete. Cikkünk a 3. oldalon.

Gratuláció és köszönet

Igen Tisztelt Polgármester Úr!

Nagy érdeklődéssel követtem az októberi polgármesteri választások menetét és eredményét. Szívből gratulálok a választások sikeréhez.
Habsburg Ottó, aki az Ön településének díszpolgára, fiaként
nagyrabecsülésemet fejezem ki Önnek ehhez a hihetetlenül
fontos munkához, amelyet közvetlenül a település lakóiért, valamint a település felvirágoztatásáért folytat.
Bízom benne, hogy a közeljövőben lesz alkalmam Önnek személyesen is gratulálni, addig is minden jót kívánva, személyes
nagyrabecsülésem és tiszteletem kifejezésével, szívélyes üdvözlettel:
Habsburg György

Tisztelt Habsburg György Úr!
Köszönettel vettem sorait, fontos számomra, hogy figyelemmel kíséri szeretett városom jelenét és jövőjét.
Tiszaújváros jó úton halad, a fejlődés útján, az egyetlen lehetséges úton, ami egy város hosszú távú virágzását hozhatja. Ezt
az utat jelölték ki elődeink, legutóbb pedig szavazataikkal választóink, és én kötelességemnek tartom, hogy polgármesteri
munkám során is e célt szolgáljam.
Még egyszer köszönöm gratulációját, és egy későbbi egyeztetett időpontban szeretettel hívom és várom városunkba.
Biztos vagyok abban, hogy Tiszaújváros lakossága örömmel
fogadja Önt, és büszkén mutatja majd meg értékeit, eddig elért eredményeit.
Tisztelettel:
Dr. Fülöp György
polgármester

Népszerű
a felújított játszótér

Múlt pénteken átadták a Munkácsy úti játszóteret. A terület
néhány hónap alatt teljesen megújult, az önkormányzat közel
153 millió forintot fordított a beruházásra. Olyan játszóelem
is van itt, ami a városban sehol máshol, megújult a focipálya,
a közvilágítás, van kondi- és fitneszpark, ivókút, a játszóelemek alatt pedig biztonságos öntött gumiburkolat.
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A falevél
A napsugarak fényében vidáman táncolnak a falevelek. Sárgák, barnák, vörösek hullanak le a hatalmas fákról, a zöldek gyengén ugyan, de még kapaszkodnak. Szokatlanul meleg van, így október végén, még nincs itt az ősz, így nem is hozhatta magával komor, szomorú, elgondolkodtató hangulatát.
Maradt a nyár, s itt napfürdőzik vele a vidámság is. A
naptár azonban szigorúan teszi dolgát, s hiába a jó idő,
hamarosan itt a november másodika. Előkerülnek a seprűk, kiskapák, locsolók, és irány a temető, rendbe kell
tenni a sírokat halottak napja előtt. Úgy készítjük elő a
sírokat a nagy napra, mint amikor mi magunk ünneplőbe
öltözünk. A régi koszorúkat, virágokat kidobjuk, gyomlálunk, sepregetünk.
Tízéves forma kisfiút küld nagymamája a sírdomb tetejére,
hogy szedje ki a gazt. Azon a helyen, ahol eddig csak csendben
lehetett lenni, ünneplő ruhában feszengve. Hogy ki nyugszik
alatta, a kisfiú biztosan nem, de lehet, hogy a nagymamája
sem tudja már, a sírkő mára az enyészetté vált, a betűket leolvasni már nem lehet, így marad a megszokás. A kisfiú talán pár évtized múlva saját unokáját küldi fel a kis dombra...
Falevelek ringatóznak felettünk, s figyelik a nagy munkát.
Az idősödő házaspárt, akik nem csak az elhervadt virágokat dobják ki, hanem lemossák, letörlik a sírkövet, hogy legalább egy pár percig, óráig csillogjon. Jövő hétre úgyis újra belepi a por.
Vizet húzok a gémeskútból, a vastag lánc végén ugyanaz a
horpadt vödör himbálódzik, mint harminc éve, amikor még
gyerekként kiáltottuk a félelmetes mélységbe: húúúú.
Sorra érkeznek az emberek, s állnak neki a takarításnak.
Lekerülnek a pulóverek, s előkerülnek a rég elfeledett történetek. Nem a magasztos-szomorú típusúak, azok még egy
hétig pihenhetnek az emlékek között, hanem a vidámak, nevetgélősek. Percek, órák telnek így, jönnek-mennek az emberek.
S mikorra újra kiürül a sírkert, egy falevél a legcsillogóbb sírkőre hullik. Az első dísze az idei halottak napjának, a millió gyertya és koszorú, csokor előfutára, egy aprócska kis levél,
amit a következő szellő már tova is sodor a következő sírkőre, majd az utána következőre.
Fodor Petra

Sokféle

2. oldal

Magánlaksértés, zsarolás

Nagyanyjával dulakodott a züllött férfi

A Tiszaújvárosi Járási Ügyészség indítványa alapján a bíróság elrendelte egy 23 éves tiszaújvárosi férfi letartóztatását.
A nyomozás adatai szerint az italozó,
csavargó életmódot folytató gyanúsított
2019. október 4-én délután ittas állapotban megjelent a nagyanyja tiszaújvárosi lakásán és - mint már korábban is számos alkalommal - pénzt követelt az idős
asszonytól, aki azonban a követelésnek
nem volt hajlandó eleget tenni. A gyanúsított - akinek valójában italra kellett volna a pénz - ekkor azzal fenyegette meg
a sértettet, hogy a hitelezői a lakás előtt
várakoznak és amennyiben a sértett által
kapott pénzből nem rendezi feléjük a tar-

tozását, akkor a hitelezők mindkettőjüket
meg fogják ölni.
A sértett a fenyegetés ellenére sem adott
pénzt a gyanúsítottnak, mire a férfi a lakásban lévő egyik fotel karfáit leszakította, azokkal hadonászni kezdett és kilátásba helyezte, hogy megrongálja a lakás berendezési tárgyait. Ezt követően az idős
nő megragadta a gyanúsítottat, közöttük dulakodás alakult ki, a sértett próbálta unokáját a lakásból kitolni, azonban ez
nem sikerült és a gyanúsított erőfölényénél fogva a sértett került a saját lakásán
kívülre, a lépcsőházba.
Ekkor a férfi a bejárati ajtót bezárta és
a sértettet többszöri kérése ellenére sem
akarta a saját lakásába beengedni, ezt ah-

hoz a feltételhez kötötte, hogy adjon neki pénzt.
Az idős nő a sérelmére elkövetett magánlaksértés vétsége miatt a gyanúsítottal
szemben hatályos magánindítványt terjesztett elő. A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság
az elkövetőt minősített zsarolás bűntettével
és magánlaksértés vétségével gyanúsítja.
A Tiszaújvárosi Járásbíróság az ügyészi
indítványban foglaltakkal egyezően állapította meg, hogy a büntetett előéletű
gyanúsított esetében fennáll a szökés, elrejtőzés, a bűnismétlés és a sértett befolyásolásán keresztül a bizonyítás megnehezítésének veszélye, ezért a letartóztatás
elrendeléséről döntött.
B-A-Z Megyei Főügyészség

Biztonságban mindenszentek és halottak napján is
November elsején és már az azt megelőző
napokban is sokan mennek el a temetőkbe, hogy fejet hajtsanak szeretteik síremlékénél, emlékezetül gyertyát gyújtsanak,
és virágot helyezzenek el. Ki-ki gyalogosan, kerékpárral, tömegközlekedéssel
vagy autóval indul a hosszabb-rövidebb
útra. A virág- és mécsesárusok standjai
környékén, a temetők bejáratánál, illetve
az oda vezető utakon, parkolókban tömeg
alakul ki. A hosszú utazás, a torlódások, a
teli parkolók figyelmetlenné, idegessé teszik a megemlékezőket. Ezt az elkövetők
is tudják és kihasználják.
A gépkocsiban látható helyen hagyott értékek, a tömegközlekedési eszközön a
farzsebben lévő pénztárca, mobiltelefon,
a temetőben lezáratlanul hagyott kerékpár
nincs biztonságban.
Annak érdekében, hogy a megemlékezés zavartalan legyen, fogadják meg tanácsainkat.
- Mielőtt útnak indul, ellenőrizze le, hogy
a lakás ajtóit, ablakait bezárta-e, a meglévő riasztót bekapcsolta-e.
- Próbálja meg elkerülni a nagyobb csoportosulásokat, hiszen köztudott, hogy a zsebtolvajok a nagy tömegben „dolgoznak”.
- Ne hagyja az utolsó pillanatra a bevásárlást, a temetők előtti virágárusok nagy tömeget vonzanak. Míg ön virágot válogat,
a zsebtolvaj elemelheti a farzsebben, táska tetején elhelyezett pénztárcát.

Léptek
Ezzel a rejtvénnyel véget ér októberi
sorozatunk. A megfejtéseket november
5-ig egyben várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai úton
a 3580 Tiszaújváros, Szent István út
16. címre.

- A tömegközlekedési eszközökön fokozott figyelemmel utazzon ebben az időszakban is.
- Ne feledje, ilyenkor mindkét keze foglalt a virágoktól, szatyroktól és az sem
szokatlan a buszon, vonaton, vagy villamoson, hogy az emberek a megszokottnál
közelebb állnak egymáshoz. Éppen ezért
értékeit, okmányait lehetőleg a ruházat
belső zsebeiben tárolja,ahol nehezen hozzáférhetők a zsebtolvaj számára.
- A virág- és mécses vásárlását - a tömeg
elkerülése végett - időzítse kora reggelre,
amikor a piacokon, árusítóhelyeken még
kisebb a forgalom.
- A mécseseket, virágokat ne rakja ki napokkal korábban, mivel vannak olyan elkövetők, akik azok eltulajdonítására specializálták magukat.
- Bármilyen rövid időre is távolodik el a
gépjárműtől, csukja be. Látható helyen ne
hagyjon értéket (mobiltelefon, GPS, laptop,
tablet, pénztárca, kabát) a gépkocsiban.
- Ha kerékpárral érkezik a temetőbe, azt is
minden esetben lakatolja oda fix tárgyhoz.
A legjobb, ha több ponton is rögzíti a kétkerekűt. Ne hagyjon értéket a kerékpáron sem.
- A síremléknél még rövid időre se hagyja
őrizetlenül a táskáját, minden magára hagyott érték vonzó lehet az alkalmi tolvajok számára.
- Gépkocsifeltörés, lakásbetörés ese-

tén fontos a helyszín eredeti állapotának
megőrzése, a rendőrség azonnali értesítése a 112 segélyhívó számon!
- Mielőtt útnak indul, tájékozódjon a temetők nyitvatartásáról, a temetőbe történő behajtás és parkolás rendjéről. Esetlegesen a forgalmi rend változásáról.
- Idejében induljon útnak, kalkuláljon a
megnövekedett forgalommal, a parkolók
telítettségével. Tervezze meg a meglátogatandó temetőkhöz vezető utat.
- A sűrű forgalomban legyen toleránsabb
autóstársaihoz.
- Figyeljen oda a temetők környékén, az
út szélén, vagy a parkolókban lévő gyalogosokra, kerékpárosokra.
- Figyeljen a megvásárolandó virág minőségére is. A csendes megemlékezést pillanatok alatt töri derékba a hervadt, pergő
szirmú virág. Az árusoknál minden eladó,
csak a vásárlón múlik, hogy megvásárolja-e a portékát.
- Égő gyertyát vagy mécsest ne hagyjon
koszorún, mert tüzet okozhat.
A rendőrség kiemelt feladatának tekinti,
hogy ebben az időszakban is biztosítsa a
lakosság és az értékei védelmét, a polgárőrséggel együtt fokozottan jelen van és
felügyel a közbiztonságra, a közlekedés
rendjére a temetőkben és azok környékén.
B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság
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Egyházi hírek
Római katolikus

Kedden, csütörtökön, pénteken, szombaton 18.00 órakor, szerdán 8.30 órakor, vasárnap 11.00 órakor kezdődik a szentmise.
Pénteken mindenszentek ünnepe, szentmise 11.00-kor. Mindenszentek ünnepén temetői szertartás az altemplomban 16.00
órakor, Sajószöged szentmise 9.30 temetői szertartás a városi temetőben 15.00. Temetői szertartás Sajóörös temető 14.00,
Nagycsécs temető 14.30. A szertartás után síremlékek megáldása. Akik új síremléket szeretnének megáldatni, kérjük, jelezzék október 30-áig az irodában.
Szombaton halottak napja. Szentmise az összes elhunytakért
18.00-kor a tiszaújvárosi templomban. Akik elhunyt hozzátartozóikért szeretnék a szentmisét felajánlani, október 30-áig jelezzék az irodában.
November 7-én a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra
való felkészülés 3. előadás 17.00-kor, előadó Kakuk Ferenc
érseki titkár. 18.00 szentmise, 18.30-tól 20.00-ig szentségimádás.
Novemberben 8-án, pénteken lesz az idősek, betegek látogatása.
November 9., szombat 19.00 a plébánián ifjúsági hittan.
Énekkari próbák időpontja minden héten kedden 18.30.
Keresztlevelek kiadása csak személyesen, hivatali időben történik, a személyes adatok védelme érdekében. Keresztelők
minden hónap 3. vasárnapján.
Akinek születésnapja, névnapja, házassági évfordulója van ebben a hónapban, 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.

Görögkatolikus

Pénteken 11.00 Szent Liturgia, pannichida a bejegyzett elhunytakért. Szombaton 8.00 Szent Liturgia. Vasárnap 10.00
utrenye, 11.00 Szent Liturgia. Kedden 8.00 Szent Liturgia.

Református

Tiszaújváros
2019. október 30-án 17 óra: Bűnbánati istentisztelet az imateremben
2019. október 31-én 11 óra: Ünnepi istentisztelet a templomban a reformáció alkalmából
2019. október 31-én 17 óra: Bűnbánati istentisztelet az imateremben
2019. november 01-jén 17 óra: temetői istentisztelet a sajószögedi városi temetőben
2019. november 03-án 11 óra: úrvacsoraosztással egybekötött
istentisztelet újbor alkalmából. Az imateremben párhuzamosan az istentisztelettel gyermek-istentiszteletet tartunk.
Tiszaszederkény
2019. október 30-án 18 óra: Bűnbánati istentisztelet az imateremben
2019. október 31-én 10 óra: Ünnepei istentisztelet a templomban a reformáció alkalmából
2019. október 31-én 18 óra: Bűnbánati istentisztelet az imateremben
2019. november 01-jén 15.30 óra: temetői istentisztelet a tiszaszederkényi temetőben
2019. november 03-án 9.30 óra: úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet újbor alkalmából.
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Turóczy Jánosné, Boró
(szül.: Pécsi Borbála)

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Lukács László

temetésén részt vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, fájdalmunkban
osztoztak.
A gyászoló család
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Megalakult az új képviselő-testület

Mindenki Tiszaújvárosát akarják építeni

Október 28-án megalakult Tiszaújváros október 13-án 5 évre megválasztott képviselő-testülete. A
választási eredmény ismertetése,
az eskütétel és a város kulcsának
átadása után Fülöp György polgármester mondott köszöntőt, ismertetve városirányítási elveit,
a lokálpatrióták céljait. A testület döntött a polgármester illetményéről, juttatásairól és módosította szervezeti és működési szabályzatát. Lényeges változás, hogy két
társadalmi megbízatású alpolgármester lesz, továbbá megszűnt egy
állandó bizottság és egy tanácsnoki tisztség.
Az ülés kezdetén dr. Heiszman Géza, a helyi
választási bizottság elnöke adott tájékoztatást
az önkormányzati választásról, annak hivatalos
eredményéről. A polgármesteri címet a Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egyesület és az MSZP
közös jelöltje, Fülöp György nyerte el. E jelölőszervezet jelöltjei győztek minden választókerületben, a Fidesz- KDNP és a Városért
Egyesület szövetsége 3 kompenzációs mandátumhoz jutott. A képviselők és a polgármester
eskütétele után Bráz György átadta a város kulcsát Fülöp György polgármesternek.
„Ez a kulcs a szolgálat jelképe - mondta egyebek közt a korábbi polgármester. - „Úgy adom
át, kedves polgármester úr, úgy kaptam elődömtől én is, hogy azt a tisztességes és becsületes városvezetési munkát - ami nem csak a
polgármester munkája, hanem a képviselő-testület munkája is - így fogod folytatni, és a Jóisten éltessen téged, és a képviselő-testület minden tagját, hogy bölcs döntések születhessenek
az itt élők érdekében.”
Az ünnepi mozzanatot követően Fülöp György
- miután megköszönte a választáson szavazók
részvételét - már az elkövetkező hétköznapokról szólt.

A lokálpatrióták győztek,
Tiszaújváros pedig nyert
„Ezen a választáson a lokálpatrióta jelöltek - és
személy szerint én magam is - rendkívül erős
és nagy felhatalmazást kaptunk a munka folytatására, és a ránk váró feladatok elvégzésére.
Ez nagy felelősséggel is jár „– mondta Fülöp
György. – „Mi mindenki Tiszaújvárosát kívánjuk építeni, függetlenül attól, hogy ki, mit gondol a világról. Az a célunk, hogy minden itt élő
érdekeit szolgáljuk, hogy közösen olyan várost
tudjunk továbbépíteni, ahol jó élni, jó dolgozni
és ahol mindenki szeret élni. Mondhatnám röviden úgy is, hogy a lokálpatrióták győztek a
választáson, Tiszaújváros pedig nyert.”
A polgármester külön köszöntötte az ülésre
meghívott polgármester-elődeit, Farkas Zoltánt, Koscsó Lajost és Bráz Györgyöt, megköszönve munkájukat, hangsúlyozva, a város
nem tartana ott nélkülük, ahol tart, egyúttal arra kérte őket, ha van ötletük, ha azt látják, valamit javítani lehet, akkor nyitva áll irodája ajtaja, mindig nagy szeretettel látja őket - majd
így folytatta:

A városkulcs átadásának pillanata.

„Ők, ezek a városvezető emberek jelképezik azt a sok-sok száz, ezer embert, akik ezt a
várost megépítették. Köszönöm a városépítő
nemzedéknek, hogy ilyen várost hagytak ránk.
Azt tudom ígérni, hogy ugyanúgy, ahogy eddig,
ahogy a reformkorban a reformpártiak mondták, haladni, fejleszteni fogjuk a várost, de ők
úgy mondták magukról, hogy mi a fontolva haladók vagyunk. Mondhatnám ezt úgy is, hogy
fontos lesz az értékmegőrzés is, és persze fontos a megújulás is. Egy biztos, kiszámítható és
biztonságos városfejlesztést ígérünk, mert ez a
helyiek igénye.
Munkám során arra fogok törekedni, hogy az
itt élő emberek érdekeit tartsam a legfontosabbnak. Függetlenül életkoruktól, nemüktől,
vallásuktól, vagy politikai hovatartozásuktól.
Arra kérem képviselőtársaimat, hogy azokat
az erényeket, amiket most elmondok, azokat a
mindennapi életünk során tartsunk be. Ilyennek
gondolom az igazságosság, a mértékletesség, a
bölcsesség és a tisztesség erényeit. És persze
ide tartozik a bátorság is. Hiszen Tiszaújvárosra az elkövetkező öt évben komoly kihívások
várnak. Gondoljunk csak arra, hogy milyen komoly beruházások előtt állunk, ez mennyi ember megjelenésével fog együtt járni. Egyébként
az oktatásügyre, egészségügyre, és így tovább,
mennyi-mennyi kihívás vár. Azt gondolom,
hogy közösen - ezen erények figyelembevételével - sikeresen fogjuk venni az akadályokat.
Mi, lokálpatrióták közösségekben gondolkodunk. A közösségekre nem úgy tekintünk, hogy
egyének halmaza, hanem a közösség a mi értékrendünk szerint, úgy az egyének halmaza,
hogy van valamilyen közös értékrend. Azt kérem képviselőtársaimtól, függetlenül attól, ki
melyik oldalon ül, hogy ez a közös értékrend
az legyen, hogy első Tiszaújváros, és mindig,
minden körülmények között a Tiszaújvárosban
élők érdekeit szolgáljuk. Ezt csak együttműködéssel lehet. Én nem szeretnék harcolni senkivel, nem vagyok ilyen alkat. Sem kormánnyal,
sem politikai pártokkal. Azt gondolom, véget
ért a kompetitív időszak, az az időszak, amikor az elképzelések versengtek. Most a kooperatív, a városépítő időszak kell, hogy következzen. Mindenkivel hajlandóak vagyunk együttműködni, de csak tisztességesen és csak a város érdekeit figyelembe véve. Én nem kívánok
senkire rátámadni, nem kívánok senkire kardot
rántani, de ha karddal támadnak a városra, akkor a város pajzsaként fogok, fogunk viselkedni. Remélem, hogy meg tudjuk őrizni az elődeink által megteremtett korrupciómentes, tiszta,
átlátható közéletet. Természetesen arra kaptunk
a városlakóktól felhatalmazást, hogy a lokálpatrióta egyesület programját valósítsuk meg,
de úgy gondolom tisztességesnek, ha odafigyelünk azokra a javaslatokra is, amiket a politikai ellenfeleink fogalmaztak meg a programjukban. Nem kívánunk politikai csatározásokba menni, de ha van jó javaslat, akkor az a normális, ha az ember nyitott füllel ül itt, és odafigyel a javaslatokra, ha ezek reálisak, megvalósíthatóak és a tiszaújvárosiak érdekeit szolgálják.
Az egyik fő célunk és álmunk az, amit idegen
szóval úgy mondanak, hogy smart city program, én úgy szeretem mondani, hogy okos vá-

Az új képviselő-testület. Ülő sor, balról jobbra: Vendlerné Polyák Ilona, Fülöp György, Steinerné Vasvári Éva. Álló sor, balról jobbra: Jézsó Gábor, Hok Csaba, Kiss Zoltán, Pap Zsolt,
Tokaji Edit, Molnár István, Buséter Béla, Csikász Gábor.
ros program. Amely egy olyan városirányítási modell, egy olyan városirányítási rendszer,
ahol adatok, tények alapján infokommunikációs eszközök segítségével próbáljuk meg a
helyiek életét minél könnyebbé tenni. Ennek
egyik fontos alapja, hogy a helyi közösségek
aktívan részt vegyenek az önkormányzat munkájában. Mondhatnám azt, hogy az okos város
sikerének az oka az, hogy az okos önkormányzat az okos, elkötelezett tiszaújvárosi emberekkel kooperálva valósítson meg olyan fejlesztéseket, amelyek könnyebbé teszik a tiszaújvárosiak életét. Mondhatnám ezt úgy is, hogy az önkormányzat ne a saját céljait valósítsa meg, hanem Tiszaújváros céljait akarja megvalósítani
és ehhez - meggyőződésem szerint - intenzív
párbeszédre van szükség a lakossággal.
Végezetül köszönöm a bizalmat valamennyi
képviselőtársam nevében. Ígérem, itt nyilvánosan, számon kérhetően, hogy polgármesterhez és elődeimhez méltó erkölcsi értékek mentén, tisztességesen, becsületesen végzem majd
azt a munkát, amire megválasztottak. Amelynek egyetlen célja az, hogy Tiszaújváros fejlődjön, hogy álmodjunk egy nagyot, hogy Európa legjobb, legszerethetőbb, legélhetőbb városa legyünk. Büszke vagyok Tiszaújvárosra, és
úgy fogok, úgy fogunk dolgozni a képviselőtársaimmal, hogy a város is büszke lehessen rám,
a város is büszke lehessen ránk” - zárta köszöntőjét Fülöp György.

Polgármesteri illetmény,
juttatások
Az érdemi munkát két kötelező feladat teljesítésével kezdte a testület.
Az önkormányzati törvény értelmében a polgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, melynek mértékét a
központi államigazgatási szervekről, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben szabályozzák. Ennek értelmében a 10.001-30.000 fős település polgármestere az államtitkári illetmény 70%-ára, azaz száz forintra kerekítve 698 ezer forintra jogosult.
Fülöp György angol komplex középfokú nyelvvizsgával rendelkezik, ezért a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján 30 ezer
forint/hó idegennyelv-tudási pótlék illeti meg.
A polgármester továbbá - ugyancsak jogszabály
alapján - havonta az illetményének 15%-ában
meghatározott összegű (109.200 forint) költségtérítésre jogosult.
Mindezeken túl a testület egyéb juttatásként
havi 30 ezer forintos mobiltelefon-használatot,
évi 36 ezer km üzleti és magáncélú gépjárműhasználatot, illetve 200 ezer forint/év cafetéria
keretet állapított meg.
Fülöp György kérte a képviselő-testületet, hogy
engedélyezze óraadói tevékenysége folytatását a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégiumban heti 4 órában. A törvény értelmében a 3.000 fő feletti
település főállású polgármestere oktatói tevékenységet folytathat tisztsége mellett, ezért a
testület helyt adott a kérésnek.

Csikász Gábor a Fidesz-KDNP - Városért
Egyesület képviseletében úgy módosította volna a határozatot, hogy a 36 ezer km 24 ezerre, a 30 ezer forint 20 ezerre csökkenjen, mert
a tapasztalat azt mutatja, nincs felhasználva a
keret, felesleges tehát betervezni. A többség
azonban úgy vélte, nem kell szűkíteni a keretet, melynek fel nem használt része pénzmaradványként a költségvetésben marad.

Két alpolgármester,
egy bizottsággal
és egy tanácsnokkal kevesebb
Az önkormányzati törvény értelmében a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésén megalkotja, vagy felülvizsgálja szervezeti
és működési szabályzatáról szóló rendeletét. E
feladatának most tett eleget a grémium, módosítva a rendeletet.
A többször hivatkozott törvény szerint a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ, több alpolgármestert választhat. Az önkormányzat kötelezően és önként vállalt feladatainak komplexitásával indokolva, két alpolgármestert választ egy
hét múlva a testület saját soraiból, akik a költségtakarékosság, a hatékonyság és a célszerűség elveit figyelembe véve társadalmi megbízatásban látják majd el feladataikat.
A képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatában határozza meg bizottságait, a
bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait. Az alakuló vagy az azt követő ülésen a
polgármester előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott bizottságait.
A korábbi évek tapasztalatait figyelembe véve
indokolttá vált a jelenlegi bizottsági struktúra
racionalizálása. A korábbi négy bizottság helyett három bizottság gyakorolja majd a rendeletben meghatározott feladatköröket. Az Infokommunikációs és Városmarketing Bizottság
megszűnt, feladatait az (át)alakuló Városüzemeltetési, Rendészeti és Városmarketing Bizottság látja el. A Pénzügyi Ellenőrző, Tulajdonosi és Ügyrendi Bizottság, valamint az Oktatási, Művelődési, Egészségügyi, Szociális és
Sport Bizottság hatáskörei egyelőre a korábbiakhoz hasonlóan alakulnak. A bizottságok ös�szetételéről egy hét múlva határoz a testület.
További változás, hogy - tekintettel arra, hogy a
köznevelési feladatok, hatáskörök döntő többsége állami feladattá vált, valamint arra, hogy
az illetékes Oktatási, Művelődési, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság megfelelő
szakemberekből áll majd - megszűnt az ifjúsági és köznevelési tanácsnoki tisztség. Ugyanakkor - tette hozzá Fülöp György polgármester a megválasztandó alpolgármesterek egyikének
kiemelt feladata lesz az ifjúsági ügyekkel való
foglalkozás.
Ferenczi László

Kultúra/Oktatás

4. oldal

Síró Lajos, a fotográfus

Helyszínek, tárgyak, emberek

Baráti üdvözlettel és a fotográfus kedvenc italával, egy
üveg jófajta, nemes vörösborral köszöntötte tiszaújvárosi
kiállításán Síró Lajost Fülöp
György polgármester.
A városvezető nem csak a művészt, hanem azt a kezdeményezést is üdvözölte
és támogatja, hogy a köztünk élők és alkotók itthon, saját településükön mutatkozhassanak be. Minél többen, minél többet. A gyűjteményt és Síró munkásságát,
Nagy Tamás fotóművész ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.
Talán százan is voltunk a kiállítóteremben, művészek és műértők, barátok és
családtagok, kollégák és tanítványok az
Eötvös gimnáziumból. Képekkel és élettel telt meg a terem. A megnyitó előtt nem
sokkal egy privát tárlatvezetésre kértem
Síró Lajost. Afféle ma divatos interaktív
programot kerekítettünk. Én kérdeztem, ő
válaszolt, én rácsodálkoztam, ő rámutatott, én láttam, ő láttatott.
- Lajos! ÖTVENÖT a kiállításod címe. 55
kép, épp amennyi éves vagy. Számít a korod?
- Az életkorommal sosem foglalkoztam,
viszont az ilyen kerek évfordulók fontosak, bár eredetileg 50 évesen akartam ezt
a kiállítást, de az 55 talán ilyen szempontból még jobb is. Ha már az 55 fontos, akkor fontos, hogy 55 kép van most itt a paravánokon, 55x55 centis keretekben, úgy
kerek a világ, ha minden a helyén van.
- Ez itt a te világod?
- Abszolút. Az ötvenedik születésnapom előtt találtam ki, hogy valahogy körbe kellene járni önmagamat, és akkor elkezdtem olyan dolgokat fotózni, amihez közöm van. Régen is ezt csináltam,
az összes képem, festményem valahogy
rólam szól. Ez a gyűjtemény néhány hete a debreceni B54 galériában debütált,
ott mondta Kincses Károly a kiállításmegnyitón, hogy kétféle művész van. Az
egyik kinyitja az ablakot, és megmutatja
mi van a külvilágban, a másik pedig tükröt rak az ablakba és bármiről beszél, önmagát mutatja. Én is azt gondolom, hogy
én az a típus vagyok, aki berakja a tükröt, és önmagán keresztül mutatja be a világot. Alapvetően három típusú kép van
itt. Helyszínek, amikhez közöm van, tárgyak, amikhez közöm van és emberek,
akik fontosak az életemben, vagy fontosak voltak.
- Akkor ez egy személyes gyűjtemény?
- Abszolút!
- Ha azt mondanák nekem, hogy tegyek
ide az asztalra ötvenöt pillanatot az életemből, bizony sokáig kellene válogatnom. A te időszámításod szerint ez évi egy
kép, egy gondolat. Sokáig válogattál?
- Nyilván nem volt könnyű. Az 55 soknak tűnik, de ha azt vesszük, hogy lent
a műtermemben annyi kép van, hogy a
Műcsarnokot meg a Szépművészeti Múzeum összes termét tele tudnám rakni és
lehet, hogy még akkor is maradna kép,
akkor az elég sok. Persze lehet, hogy ebben van némi túlzás, mert a Szépművészeti hatalmas, de a Műcsarnokot biztos
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Várják az érdeklődőket

Saját muzeológusiroda

A helytörténeti gyűjtemény bejáratától nem messze van az
új iroda.

Tanítványok, kollégák, barátok is kíváncsiak voltak Síró Lajos gyűjteményére.
tele lehetne rakni. Én nagyon régóta foglalkozom fotográfiával. Voltak időszakok,
amikor csak grafikával foglalkoztam, aztán festettem, aztán fotó, mindig az, ami
éppen nagyon izgatott. De a fotó valahogy mindig jelen volt az életemben.
- Van itt néhány ismerős, tiszaújvárosi arc
is a fotókon, tárgyak, érdekes kompozíciók. Számodra melyik a legbeszédesebb?
- Számomra mindegyiknek van mondanivalója, a kérdés az, hogy neked mit tud
mesélni a kép. Akkor jó, ha a te agyadat
nyitja ki, a te emlékeidet hozza és megpróbálod a saját megélt élményeiden keresztül értelmezni magát a képet.
- A portrék között ott vagy te is, a fotográfus.
- Igen. Egy darabig egyáltalán nem csináltam önarcképeket. Az elmúlt években
viszont igen, főképp akkor, amikor technikát váltottam, vagy egyszerűen csak nagyon meg akartam érteni valamit, akkor a
legegyszerűbb az volt, hogy én vállaltam
a modellszerepet is. Most rendszeres időközönként csinálok magamról képet. Van
egy olyan, amin papírhajók lógnak fentről a fejem körül, ez például egy új sorozat. Van belőle sok kép és még valószínű sok fog készülni. Belógatok különböző elemeket, amelyek valamiért fontosak. Ezek még inkább beszédes képek,
szerintem akkor jó egy kép, ha benne van
egy sztori.
- Találok itt én is ismerős arcokat, bemutatsz néhányukat?
- Itt van például Nagy Tamás fotóművész
barátom, akivel nagyon régi kapcsolat köt
össze, még a nyíregyházi fotóklub kapcsán. Rengeteg közös kiállításunk volt és
egy nagyon régi, mély barátság. Mellette
Soltész István, akit szintén a nyíregyházi
fotóklub kapcsán ismertem meg. Ő Magyarország egyetlen kamerakészítő embere, régi típusú, fa kamerákat készít kézműves technológiával. Mind olyan ember, aki fontos az életemben, persze nagyon sok mindenki lehetne még itt, például az édesanyám, ő nincs a képeken,
de mivel ez nem egy családi album, így
válogatni kell. Amikor csak 55 kép van,
az ember megpróbál mindent megmutatni, és bizonyos szempontok dominálnak. Itt van például a lányom, nyilván ő
az egyik legfontosabb ember számomra

Pezsgős koccintás a tiszaújvárosi fotográfus kiállításmegnyitóján.

és az édesapám, aki november 25-én lesz
egy éve, hogy elment. Ő hatalmas űrt hagyott bennem, tehát vele sokat foglalkoztam, és szerencse, hogy az édesanyámról
nem kell ilyen képeket mutogatnom, mert
ő itt lehet velünk a kiállításon. Aztán itt
van Orosz Csaba, az unokatestvérem. Annak idején együtt végeztünk a főiskolán,
szobatársak is voltunk a koliban, közös
műtermünk volt, ez is egy szoros kapcsolat, arrébb Horváth János festőművész,
akinek nagyon sokat köszönhetek, hogy
most azt csinálhatom, amit csinálok.
- Lajos, te különleges fotótechnikával
dolgozol. Vannak még rajtad kívül ilyen
kézműves fotográfusok?
- Ilyen technikát Magyarországon is kevesen használnak, de most reneszánsza van.
A világon egyre többen foglalkoznak vele. Ez több mint 100 éves, ez a fotográfia
hőskora. Ez sokkal közelebb áll az alap
beállítottságomhoz, mert én a képzőművészet irányából közelítek és a festészethez, grafikához ez a kézműves technika
sokkal közelebb áll. Az ember fog egy
kamerát, kattint egyet, ez egy technikai
sport. A fotóművészet azonban ettől sokkal-sokkal több. Van még egy probléma a
digitális technikával. Az, hogy ezek a képek, vajon meddig maradnak meg? Nem
tudni, hogy a kinyomtatott digitális képnek mennyi lesz az élettartama. Ezek viszont itt több százéves technikák és valószínű, hogy több száz év múlva is így
fognak kinézni, mert én már láttam ilyen
képeket, több száz éveseket, amik nagyon
tutik.
- Úgy tűnik, hogy te, mint 21. századi fotográfus, bizony nyomot hagysz ezekkel a
fotográfiákkal.
- Lehetséges. Én nagyon szerencsésnek
tartom magam. Olyan kiállításokon szerepelhettem, amiket sosem álmodtam.
Voltak kint a képeim New Yorkban és
többek között az én képem is belekerült
egy olyan könyvbe, ami egy összefoglaló az alternatív fotográfiai technikákról.
Én általában egy képről három példányt
csinálok, ebből egy a szubjektív, a privát
univerzumom része, amit nem is hiszek,
hogy kiadom a kezemből, viszont van
kettő, ha valaki tőlem ilyet akarna vásárolni - bár nem sok esély van rá, de nem
sok igény sem. Magyarországon a művészeti piac furcsán működik, műtárgyakba,
vagy fotográfiákba nagy pénzeket nem
raknak. Nyugaton ezek őrülten drága dolgok és óriási piaca van, úgy gondolom,
hogy olyan ez, mint egy festmény, vagy
egy grafika, nem kell, hogy ezer darab legyen belőle, három darab az pont elég. Én
három és öt között szoktam megszabni a
határt, itt is csupa olyan kép van, amiből
maximum három van, és nem is lesz több.
- Én nem elégszem meg a hárommal, azt
hiszem, hogy a Krónika fotósa a te mai
kiállítás- megnyitódról biztos, hogy háromnál több fotót fog készíteni, amivel reményeim szerint mi is nyomot hagyunk az
utókornak. Már csak válogatnom kell,
hogy a sok közül, melyiket tördeljük be az
újságba.
berta

Szeptemberben új helyre költözött a Helytörténeti Gyűjtemény
irodája. A muzeológusok a korábbi években a Hamvas Béla Városi Könyvtárban várták az érdeklődőket, kutatókat, a jövőben
azonban ezt már a saját irodájukban tehetik meg, hiszen Tiszaújváros önkormányzata 2017. május 1-jével új helyet biztosított
számukra az Üzletsoron, a Széchenyi út 27. szám alatti volt Tourinform irodában.
A beruházás megvalósításához az EMMI muzeális intézmények
szakmai támogatása - Kubinyi Ágoston Program és Tiszaújváros önkormányzata nyújtott támogatást. A két ütemben történt
átalakítás során iroda- és raktárhelyiségeket alakítottak ki, ennek köszönhetően megújult, tágasabb környezetben van lehetőség a látogatók fogadására.
A muzeológusok várják a helytörténet iránt érdeklődőket előzetes bejelentkezés alapján, valamint felhívják a lakosság figyelmét, hogy amennyiben Tiszaújváros múltjával kapcsolatban
értéket őriznek, vagy találnak, akkor azt jelezzék a helytortenet@tujvaros.hu email címen vagy személyesen a Helytörténeti
Gyűjtemény irodájában.

Megújult, tágasabb környezet.

kronika@tiszatv.hu

Legifjabb polgáraink

A legfiatalabb kazinczysok.
A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában kiemelten
fontosnak tartjuk hagyományaink őrzését, amelyeknek ugyanúgy meg kell gyökerezniük, mint azoknak a cserjéknek, amit
legifjabb polgáraink, az első osztályos tanulók ültetnek, hogy
aztán arról nyolc éven át gondoskodhassanak.
Az idén október 18-án volt ez az alkalom. A kicsik a tanító nénik
segítségével zenés, verses műsorral készültek, melyben a környezetvédelemre, és a természet szépségére is felhívták a figyelmet.
Ezután közösen elültették a növényeket. Nagy buzgalommal ástak, locsoltak, gereblyéztek. Bízunk benne, hogy nyolc év múltán jóleső érzéssel köszönnek majd el az akkor már nagyra nőtt
növényeiktől.
A tanévnyitó istentisztelet után a második legjelentősebb nap az
új tanulók életében a fogadalomtétel napja, mely az őszi szünet előtti kibocsátó istentisztelet része, ahol megemlékezünk a
reformáció emléknapjáról, és amelyen első osztályos tanulóink
és az iskolánkba újonnan érkező felsőbb osztályosok fogadalmat tesznek, hogy iskolai feladataikat szorgalommal, becsületes
munkával végzik, és társaikat, nevelőiket tisztelik, igyekeznek,
hogy életük Isten és az emberek előtt kedves legyen. Idén 68 diák mondta az eskü szövegét, s az istentisztelet záró énekét már
ajándékba kapott saját énekeskönyve segítségével énekelte. Isten hozta őket közösségünkben!
Makkainé Chmara Marianna igazgató

Aktuális

2019. október 31.

Ünnepi díszeket szerelnek

A járműpark új autója

Az új és a régi.
A 21 éves emelőkosaras daruját egy modernebbre cserélte a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. Ezzel a gépjárművel helyezik már fel a karácsonyi ünnepi fényeket és díszeket város�szerte, az őszi, tavaszi időszakban pedig a gallyazásban lesz segítségére a cégnek.
- Ez egy 3000 köbcentis, 150 lóerős jármű, mindenféle korszerű eszközzel fel van szerelve. 14 méter magasra tud felemelkedni és 7 méter szélességben tudja kinyújtani a gémet. Nagy segítségünkre lesz, hiszen napi rendszerességgel használjuk - tudtuk
meg Kerékgyártó Istvántól, a Városgazda Kft. ügyvezetőjétől.

A jármű már munkába is állt.

5. oldal

Óraállítás, lehűlés

Kettős támadás a szervezetünk ellen

Vasárnap hajnalban vissza
kellett állítani az óra mutatóját háromról két órára. Megkezdődött a téli időszámítás.
Évek óta megy a huzavona, hogy meg
kellene szüntetni az óraátállítást és beállni csak az egyik időszámításra. De melyikre? Annak idején a XX. században ismerték fel azt a tényt, hogy nyersanyagot
és energiát lehet spórolni akkor, ha a világos órák számát az emberek aktivitásához
igazítják, így nyáron egy órával tovább
segíti a kinti munkát a napfény. Ezért született meg a nyári időszámítás. Ez azonban a szakértők szerint erőszak a szervezetnek, hiszen bár délután tovább van világos, a reggel azonban sötétben indul.
Ez pedig nem tesz jót nekünk. A hozzáértők azt mondják, sokkal fontosabb, hogy
reggel, amikor ébredünk, és útnak indulunk, már világosban tegyük azt. A korán
sötétedő délután pedig segít abban, hogy
a nap végén kicsit lenyugtassuk a szervezetünket és felkészüljünk az éjszakai pihenésre. Ha reggel hamarabb kezd világosodni, hamarabb tudunk koncentrálni, mint mondjuk a reggeli sötétben. Ha
a nyári időszámítást választanánk, bizony
lenne olyan időszaka az évnek, hogy reggel kilenc körül kelne fel a Nap. Sötétben
kényszerülnénk kezdeni a napunkat, ami
fáradsághoz, kialvatlansághoz vezetne,
hosszú távon pedig negatív hatással lenne a teljesítményünkre, immunrendszerünkre. A közvélemény mégis azon a véleményen van, hogy ha lehet választani,
akkor a nyári időszámítás mellett döntsünk, hiszen milyen jó, hogy délután sokáig van világos. Bár érezni lehet benne
egy kis ellentmondást, hiszen a megkérdezettek többsége azt mondta a tavaszi

Nyárias ősz után télies ősz köszöntött ránk.
óraállítás jobban megviseli a szervezetüket, mint az őszi.
- Ilyenkor ősszel nem igazán érzem meg
az óraállítást - mondta Máténé Lantos
Melinda. - Délután kicsit furcsa, hogy hamar sötétedik, és már hat óra körül úgy
érzem, mintha este kilenc óra lenne, de
ehhez hozzászokunk. A tavaszi óraállítás
rosszabb, mert akkor egy órával kevesebbet alszunk. Olyankor sokkal fáradtabbak
vagyunk napokig vagy akár hetekig is.
A téli időszámítással szinte egy időben
megérkezett a hideg idő is. A múlt héten
még nyárias idő melegítette a testünket és
a lelkünket, hétfőtől pedig közel 10 Celsius fokkal esett vissza a hőmérséklet, ami
az egészséges szervezetet is megviseli, az
időseket még inkább.
- A vérnyomásom nagyon ingadozik, és
ettől nagyon rosszul vagyok ebben a szép
időben - mondta Varga Györgyné. - Szédülök és fájnak az ízületeim is, a férjem

pedig nem kap levegőt, egy nap többször
is befullad.
A szokatlanul elnyúló meleg idő a szmognak kedvezett, így hiába volt szép napos
az október, a légzőszervi betegek nem élvezhették. A közeledő hidegfront nekik
könnyebbé teszi a következő napokat,
mert a hűvös idő kisöpri a koszos, füstös
levegőt.
- Vannak olyanok is, akiket megvisel ez
a nagy hőmérsékletingadozás - nyilatkozta lapunknak Lovas Attila, a Tiszaújvárosi Mentőállomás vezetője. - A görcsös betegségek, az epe-, a vesegörcsök,
az epilepsziás rohamok ilyenkor megszaporodnak. Az időjárásváltozás megindítja
a szüléseket is. Aki pedig hajlamos a fejfájásra, arra bizony nehéz napok várnak.
Az előrejelzések szerint a nappali maximum10 fok körül lesz, csütörtöktől pedig
beköszöntenek az éjszakai mínuszok is.
Ema

Virágok, mécsesek, koszorúk

Elhunyt szeretteinkre emlékezünk
Nagy a nyüzsgés a piacon kora délelőtt, százával
sorakoznak a szebbnél szebb krizantémok a hatalmas vázákban, a mécsesek nagyság szerint sorba
rakva, csakúgy, mint a koszorúk. Hamarosan itt a
hétvége, pénteken mindenszentek, szombaton halottak napja.
- Sokan jönnek, de szegénység van, nincs pénz, kevés a vásárló mondja az egyik virágárus, s valóban, sokan még csak nézelődnek a piacon kedd reggel.
- Ez még csak az első napunk itt - mondja Horváth László, aki
Cserkeszőlőről érkezett -, reméljük, nagy lesz a forgalom. Van
szálas, csokros virág többféle színben, a fehértől a mélyvörösig
minden megtalálható - mutatja a virágokat -, az árak sajnos nem
változtak jó pár éve, most is 300 forint egy szál krizantém.
A kereskedőnek kevés, a vásárlónak olykor sok, hiszen sokan
nem csak egy szál virágért és egy mécsesért állnak sorba.
- Mécseseket, egy-két díszt vettem a sírokra - mutatja Sándor
Alexandra -, csak beugrottam megvenni, igazából gyorsan kiszúrtam, hogy mit akarok, nem nézelődtem sokáig. De ahogy elnézem, olyan széles a kínálat, hogy itt biztosan mindenki megtalálja, amit szeretne.
Vannak, akik sokáig elidőznek. Számolgatják, mennyi is legyen
a virágból, mécsesből, koszorúból. Andrea nem csak a maga nevében vásárol, anyósa helyett is ő veszi meg a virágokat.
- Ma van rá időm - mondja -, sok elhunyt van a családban, sok
mindent kell venni. Nagyon jó érzés megemlékezni az elhunytakról, nem csak ilyenkor kéne, hanem egész évben, de azért
ilyenkor a legfontosabb. A temetők ebben az időszakban nagyon

szépek, virágba és fénybe borulnak, tényleg gyönyörűek.
Az emlékezésről, mindenszentek és halottak napjáról kérdezem
Pásztor Pascal római katolikus plébánost, aki elsőként leszögezi, sokan összekeverik ezt a két napot, ünnepet.
- Egyházunk a halottak napját és a mindenszentek napját liturgia
szempontjából is különválasztja - mondja Pascal atya. - Halottak
napján azokra a lelkekre emlékezünk, akik már meghaltak, illetve imádkozunk értük, hogy ha a tisztítótűzben vannak, akkor
üdvözülhessenek. Mindenszentek napján pedig azokra, akik közöttünk éltek, hasonló emberi természettel, mindig a jóra törekedve, életüket beteljesítve Istennek tetsző életet éltek és a szentek országában vannak. A küzdő egyház, a szenvedő egyház és a
megdicsőült egyház hármas értelme bontakozik ki ez alatt a két
nap alatt. Elég nehéz mostanában ezt az ünnepet értelmezni,
hiszen az emberek sokszor már
mindenszentek napján halottak
napját tartanak, kimennek a temetőbe, előtte is, akkor is és
utána is.
- Lélekben miről szól ez az ünnep?
- Életünk legjelentősebb mondanivalóját át lehet ilyenkor
gondolni, az élet értelmét, azt
az elmúlást, ami fájdalmas,
akár a hozzátartozónkat veszít- Pásztor Pascal
jük el, akár a saját elmúlásunk-

Horváth László (balra) Cserkeszőlőről érkezett. A kínálat
nagy, most már csak a vevőket várják.

Élővirág, koszorú, mécses - a piacon mindenki megtalálja,
amit szeretne.

Virágokkal telik meg a temető.
ra gondolunk. Ezt a földi élettel együtt járó pillanatot manapság
próbáljuk elzárni gyermekeinktől, fiataljainktól. A korábbi évtizedekben ez az élet velejárója volt. A gyermekek úgy nőttek
fel, hogy tudták, a nagyszülők most elköltöznek, meghalnak, és
ebben megerősödve tudták a saját életüket tovább élni. Mostanában meg mintha titkolnánk a gyermekek elől a halál realitását. Hitünk szerint a halál átmenet a földi életből az örök életbe.
Természetszerűleg fájdalmas az emberi kötelék megszűnése, de
örömteli, ha a Jóistennél végződik.
- A gyerekek számára sokszor már mást jelentenek ezek a napok.
- Az üzleti világ kicsit ránehezít a valódi jelentésre azzal, hogy
eltereli a figyelmet az ünnep igazi mondanivalójáról. Amerikából jövő divat, sokszor hallunk róla pro és kontra, a halloween ünnepe. Ez azt a célt szolgálja, hogy elterelje az emberek
figyelmét a halál eredeti mivoltáról, létéről, és ezt nekünk keresztényeknek nem szabad engedni. Nagyon jó kezdeményezésnek tartom mostanában, amit iskolákban, óvodákban láttam, hogy nem halloween ünnepre készülnek, hanem felfedezve az ősz gyümölcsét, a tököt, mindenféle művészi farigcsálásokba kezdenek a gyerekek. Ez talán jó átvezetés lehet egy hívő ember számára. Én mindenkit arra bátorítok, hogy mindenszentek ünnepén, halottak napján a temetőben ne csak meg�gyújtsák a gyertyát, hanem imádkozzanak elhunyt szeretteikért, hogy a Jóisten fogadja őket országába és emelkedjen a
lelkük, erősödjön a mindennapi jócselekedet, a jóra törekvés
által - mondta a plébános.
Fodor Petra

Paletta

6. oldal

Két részlettel versenyeztek

Szentírás-felolvasás

A régió nyolc iskolájából
negyven diák érkezett a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola által
rendezett szentírás-felolvasó
versenyre. A diákok két korcsoportban álltak a zsűri elé
és olvastak fel két részt a Bibliából.
A diákokat Pásztor Pascal római katolikus plébános köszöntötte, majd a gyerekek a verseny helyszínéül kijelölt tantermekbe vonultak.
- Két rész lesz - mondta az egyik versenyző, Lukács Lujza -, az egyik a szabadon
választott, én a Gyógyítás a Beteszda fürdőnél-t választottam, és lesz egy kötelező, azt akkor kapjuk majd meg, ha bemegyünk a terembe.
Nagy volt az izgalom, a felső tagozatosok várták már, hogy felolvashassák a két
részletet.
- Tavaly is bejutottam a versenyre - mondta Mérkőy Luca -, a megyein sajnos nem
értem el helyezést, az iskolai versenyen
harmadik lettem, idén pedig a második.
Nagyon sokat készültem rá, a szabadon
választott rész A szívtelen szolgáról szóló példabeszéd, amit Gyarmati Anikó néni, a magyartanárom segített kiválasztani.
Miskolcról, Felsőzsolcáról, Encsről is érkeztek versenyzők.

Ötödik alkalommal rendezték meg a versenyt.
- Célunk az, hogy a Szentírást megismertessük a gyerekekkel - mondta Kapczár
Krisztina, a Tiszaújvárosi Szent István
Katolikus Általános Iskola igazgatóhelyettese -, olvasgassák, gondolkodjanak
el rajta, és elő is tudják adni azt, amiről
olvastak. A gyerekek szívesen szerepelnek ezeken a versenyeken, most is negyvenen jöttek.
- Mi a tapasztalat? Mennyire értik a gyerekek Szentírást?
- Amikor az evangéliumot lapozgatják, akkor azokat a történeteket szeretik,

amik közel állnak hozzájuk, amit el tudnak képzelni, meg tudnak érteni. A felolvasandó kiválasztásában pedig segít a hitoktató, a magyartanár és az osztályfőnök
is, hogy mely részek azok, amik egy-egy
gyerek személyiségéhez közel állnak. A
zsűri számára a legfontosabb szempont
az, hogy a szöveg a gyerek lelkén át szóljon. Lehet benne tévesztés is, de ha a lelkünket megfogja, ha a gyerek érti azt,
amit olvas, ha visszaadja a gondolatokat,
az nagyon sokat számít.
Fodor Petra

Amikor már azt hittük, vége a napsütésnek, az október megajándékozott bennünket egy utolsó meleg hétvégével. A napsütés sokakat a természetbe csábított,
ki itthon, ki távolabb töltötte az ajándékhétvégét.

2019. október 31.

Októbertől decemberig

Hatosztályos
felkészítő

Iskola után iskolába járnak azok a diákok, akik jelentkeztek az Eötvös középiskola felvételi előkészítő tanfolyamaira.
Hosszú idő után újra felvételizniük kell a Tiszaújvárosi Eötvös
József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium hatosztályos
képzésére jelentkezőknek. Az intézmény - alapítványán keresztül - felkészítő tanfolyamot indított az érdeklődőknek matematikából és magyar nyelv és irodalomból. Az oktatás október 1-jén
indult és december közepéig tart, tíz-tíz alkalommal vesznek
részt a diákok a délutáni foglalkozásokon. A hatosztályos felvételi előkészítő csoportba 22-en járnak.
Közben már zajlik az idősebbek felvételi vizsgára való felkészítése is. A nyolcadik osztályosoknak szóló felvételi előkészítő
pillanatok alatt betelt, ők ugyanúgy tíz-tíz alkalommal vesznek
részt a foglalkozásokon.

Kultúra

2019. október 31.

Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár
DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Derkó MiniGaléria
Színház Határok Nélkül - Országomat egy ló(erő)ért - fotókiállítás
Látogatható: november 20-ig

TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ

Óvárosi KULT Galéria
30 éves a „Tiszaszederkény” Idősek Klubja - Kiállítás az elmúlt 30 év emlékeiből
Látogatható: október 31-ig
November 6. (szerda) 17.00 óra
A Szederkényi füzetek második kiadványának bemutatója
Szederkényi hagyományok és szokások címmel
November 7. (csütörtök) 17.00 óra
A NŐ marketingje - Kicsivel zöldebben - környezetbarátabb
háztartás
Előadó: Nagy Réka - Ökoanyu, író, szerkesztő, újságíró,
blogger
November 11. (hétfő) 14.30 óra
Csillaglesen - A bolygóátvonulások tudományos szerepe, valamint a Merkúr Nap előtti átvonulásának távcsöves bemutatása
Klubvezető: Szutor István amatőr csillagász
Helyszín: Rendezvénytér

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR

A látás hónapja - kamarakiállítás
Helyszín: a könyvtár földszintje
Látogatható: november 16-ig
November 6. (szerda) 17.30 óra
Test és lélek kapcsolata - Empatikusak vagyunk-e?
Előadó: Kecskeméti János a Sola vallási és kulturális rádió
szerkesztő műsorvezetője
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Belépődíj: 300 Ft
November 12. (kedd) 17.00 óra
Családi mesedélután - Csukás István: Szegény Gombóc Artúr
Vezeti: Pomichal Anna gyermekkönyvtáros
Helyszín: a gyermekkönyvtár
November 13. (szerda) 9.30 óra
Babusgató - Könyvtári foglalkozás kicsiknek és kicsikről
Vezetik: Horváth Csilla és Tóthné Papp Julianna óvónők
Helyszín: a könyvtár előadóterme
November 14. (csütörtök) 16.30 óra
Rajzolj és alkoss velünk!
Vezeti: Barnóczki Ulrike gyermekkönyvtáros, grafikus
Helyszín: a gyermekkönyvtár

A padlás

7. oldal

Rádupláztak a komáromiak

Egy örök darabbal, A padlással érkezett a Derkovits Művelődési Központ színpadára
a Komáromi Jókai Színház.
A társulat egy előadást tervezett, ám kettő lett belőle, egy
délutáni és egy esti, ugyanis
olyan érdeklődés volt a musical iránt, hogy mindkét előadást teltház előtt játszották.
Majorfalvi Bálint, a Komáromi Jókai
Színház színésze a lámpás törpe szellemet alakította a darabban. Már jelmezben, fehérre maszkírozott arccal ült le velünk beszélgetni, két jelenet próbája között, félúton az öltöző és a színpadi művészbejáró felé.
- Amit most délután játszunk, az lesz a
45. előadás és a nagy érdeklődés miatt
lesz egy esti előadás is, az a 46. lesz este
hétkor, ha jól számolom - mondja, miközben a kellékes a mikrofont erősíti a színészre. - Nálunk is töretlen sikerrel megy
az előadás, nagyon nagy igény van rá, az
otthoni gyerekeknek karácsonyi ajándékkén is eljátsszuk. Méhes László rendező
mondta, - aki az én zenés- mesterség ta-

Süni és Rádiós a szellemek árnyékában a padláson.
nárom volt és benne volt az eredeti vígszínházi változatban,- hogy a csodálatos
zene és a fantasztikus szöveg olyan ös�szhatással van az emberre, hogy megbabonázza, elrepíti a csodák birodalmába,
szóval a zene és a nagyon erős dalszöveg,
az, ami bevonzza a nézőt. Én láttam már
néhány Padlás-változatot. Láttam példá-

Duplán is izgalmakkal teli előadást láthattak a tiszaújvárosiak.

TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR
November 5. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár ünnepi nyitvatartása a következőképpen
alakul:
Derkovits Művelődési Központ
November 1-3. (péntek-vasárnap) ZÁRVA
NYITÁS: november 4. (hétfő)
Hamvas Béla Városi Könyvtár
November 1-4. (péntek-hétfő) ZÁRVA
NYITÁS: november 5. (kedd)

A Tisza TV műsora

Október 31., csütörtök
9:00 HétHatár: Képviselő-testületi alakuló ülés - Hotel Tisia
- Felújított játszótér - Mindenszentek, halottak napja - Év
végi támogatások - Szentírásolvasó verseny - Kutya-rendőr
barátság - Óraállítás és lehűlés - Sport
9:15 Hétről-Hétre: Tiszaújváros nyert? - Síró Lajos kiállítása
- A padlás - A gyásztanácsadó segít - Közelmúlt - Kosár és
foci összefoglalók- Világbajnokságon kajak-kenusaink
10:00 Egy hajóban, vallási magazin: Tiszaújvárosban a mis�sziós kereszt
(A műsor a szerdai adás ismétlése.)
November 6., szerda
18:00 Héthatár: 90 éves köszöntés - Újabb tetris challenge Őszi munkák - Karácsonyi készülődés - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Rendőr, kutya, mentés - Jól látni! - Közelmúlt - Kézilabda, foci összefoglalók
November 7., csütörtök
10:00 A képviselő-testület rendkívüli ülésének közvetítése
Utána: A szerdai adás ismétlése
Utána: A testületi ülés ismétlése

Presser - Sztevanovity fülbemászó dalai csendültek fel.

kronika@tiszatv.hu

A művészet megszépíti
az életet

A kiállítás megnyitóján.

ul Kecskeméten, többször a Vígszínházas
változatot, és a szerzők, Presser Gábor és
Sztevanovity Dusán is látott néhányat.
Eljöttek megnézni a komáromi változatot is, és Dusán azt mondta, hogy a három
legjobb előadásban benne van, amit tőlünk látott. Hiszem, hogy nem egy replikát csinálunk, nem másoljuk a többiekét.
Azt hiszem, hogy a komáromi egy különösen sikeres előadás. Presser és Dusán is
megerősítette, hogy tetszenek nekik az új
szövegek, a színészi kreativitásból is bekerült új szövegek, valamint Méhes László rendező a dramaturgiára nagyon ráfeküdt, hogy az komplex legyen. Talán egy
kicsit komplexebb, mint az eredeti szövegkönyv.
Két fiatal színművész, a Rádióst alakító Bér Márton és a Barabás-révész bőrébe bújt Tóth Károly már kisgyerekként is
dúdolták a Padlás fülbemászó dallamait, amikor még színiiskolába sem jártak.
Akkor még nem tudták, hogy egyszer ők
lesznek a népszerű musical főszereplői.
- Azt tapasztaljuk, hogy ez a darab kortalan, minden korosztálynak megvan a saját
poénvilága, az előadáson belül. Felnőttek
és gyerekek egyaránt dúdolják a dalokat,
hiszen ez egy kultikus előadás az egész
magyar nyelvterületen - mondja Tóth Károly. - Én még a mai napig emlékszem arra a napra, amikor az édesapám elvitt a
Vígszínházba az akkori darabra. Nagyon
sokáig nem is tudatosult bennem, hogy
mennyi dalt ismerek a Padlásból. Nem is
tudom, mihez hasonlítsam, az István a király dalait is mindenki tudja, az A padlást
is valahogy mindenki tudja. Ez a történet
úgy lett megírva, hogy minden verzióban
egy szerethető, kedves, vidám és boldogsághormont fröcskölő történet. No és a
zene! A dal maga a csoda szerintem. És
ha jól meg van írva, akkor ez hatványosan
érvényes. Merem állítani, hogy ennek az
előadásnak a lelke a dalokból fakad.
berta

Sokan ismerjük és átérezzük a címbéli megállapítást. Sokszor
elég egy pillangó színes szárnya, egy érdekes formájú kavics,
vagy egy halacska fickándozása. Persze az élet ezen apró csodái
nem merítik ki a művészet szó mindennapos használatát, mégis szívet, szemet gyönyörködtetnek. Még inkább így van ez egyegy monumentális épület, szobor, festmény vagy akár egy dísztárgy esetében.
Tizennyolc festmény díszíti egy hónapon keresztül a tiszaújvárosi református idősotthon hófehér falait A festmények nagy részének aktualitását a református templom 25 éves évfordulója
adta. A vászonra Posgay Andrea amatőr festő álmodta őket. A
határon innen és túlról ábrázolt templomok közül kiemelkedik
a Hortobágyon felépített ökumenikus makoveczes stílusra hasonlító épület.
A kiállításon üdvözölhetjük Tóthné Nagy Ibolya amatőr festőt
is, aki először lépett a nagyközönség elé vidám, élénk színeivel, csendéleteivel. Művészete formálódik, szorgalma erősödik.
Hallunk még róla.
Mindkét festő vendégkönyvében szaporodnak a biztató, elismerő szavak. Látogassanak el a tárlatra Önök is, amely november
végéig tart nyitva.
Varga-Somogyi Istvánné szervező
Paletta Baráti Kör

Közlemények

8. oldal

Mecénás ösztöndíj

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány
pályázatot hirdet a 2019/2020-as tanév I.
félévére a tiszaújvárosi állandó lakóhel�lyel rendelkező főiskolai, egyetemi hallgatók tanulásának támogatására.
Pályázati célok:
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2019/2020-as tanév I. félévére tanulmányi ösztöndíj biztosítása a pályázati feltételekben közölt tanulmányi eredménytől függően.
Pályázati feltételek:
• tiszaújvárosi állandó lakóhely,
• első diploma megszerzésére irányuló
alapképzésben (BA, BSc), vagy mesterképzésben (MA, MSc), vagy doktori képzésben, vagy osztatlan képzésben résztvevő állami, vagy államilag elismert nappali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve
6 féléves alapképzésben való részvétel,

• a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el
a 2018/2019-es tanév II. félévében, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan
igazolt.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati
adatlapon lévő, a felsőoktatási intézmény
által hivatalosan igazolt átlagokat tudja
elfogadni. Nem vehető figyelembe olyan
adat, amely több félév eredményét foglalja magába (pl.: kumulált, görgetett, halmozott, összesített eredmények).
A pályázat beadási, beérkezési határideje és helye:
Határideje: 2019. november 18. (hétfő)
Helye: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató vagy ügyfélfogadási időben az I.
emelet 110-es szoba
Kötelezően beadandó mellékletek:

• Pályázati adatlap és
• adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat
(beszerezhető: Polgármesteri Hivatal
Ügyféltájékoztató, vagy letölthető a
www.mecenas.tiszaujvaros.hu; vagy a
www.varoshaza.tiszaujvaros.hu; weboldalak pályázatok menüpontjából,
• a főiskola, egyetem által kiállított magyar
nyelvű, hivatalosan lezárt 2018/2019-es
tanév II. félévi leckekönyv/ elektronikus
leckekönyv másolata, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan igazolt,
• a 2019/2020-as tanév I. félévére szóló
magyar nyelvű hallgatói jogviszonyról
igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről, a támogatás mértékéről és
módjáról.
a Tiszaújvárosi Mecénás
Közalapítvány kuratóriuma

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2019. november

NOVEMBER

Helye

Ideje

Kinek a részére

04. hétfő

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

05. kedd

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

06. szerda

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

11. hétfő

Tiszavirág Idősek Klubja

7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30

Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés

Kazinczy Ház I. em. 73/1.

7.00 - 16.30

Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák gyermek és alkalmazott befizetés

Hunyadi iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

12. kedd

Széchenyi iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

13. szerda

Hunyadi iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Gondozóház

10.00 - 11.00

Szociális étkezők

Őszirózsa Idősek Klubja

7.30 - 8.00

„Esély” Napközi Otthon

Őszirózsa Idősek Klubja

10.30 - 12.00

Szociális étkezők

Széchenyi iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja

9.00 - 12.00

Szociális étkezők

18. hétfő

Tisza-parti Szabadidőház

11.00 - 12.00

Szociális étkezők

19. kedd

Tiszaszederkény Idősek Klub

10.45 - 12.15

Szociális étkezők

20. szerda

Központi Étterem

9.00- 12.00

Szociális étkezők

21. csütörtök

Központi Étterem

10.00 - 12.00

Szociális étkezők

25. hétfő

Hunyadi iskola

7.30 - 11.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Tiszavirág Idősek Klubja

7.30 - 12.00

Pótbefizetés és alkalmazott,szociális étkezés

14. csütörtök

26. kedd

Széchenyi iskola

7.30 - 11.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

27. szerda

Kazinczy Ház I. em. 73/1.

7.00 - 16.30

Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák gyermek és alkalmazott pótbefizetés

Gondozóház

10.00 - 11.00

Szociális étkezők

Központi Étterem

12.00 - 13.00

Pótbefizetés és alkalmazott

28. csütörtök

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

29. péntek

Gimnázium

7.30 - 11.30

Minden étkező

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

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 31-én (csütörtökön) végzi el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Zöld növényi hulladék

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.)
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 2019. november
7-én, csütörtökön végzi el.
A hulladékgyűjtő zsákokat az érintett városrészekben kiosztották, de a zöld növényi hulladék jelöletlen zsákokban is kihelyezhető az átadási pontokon.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot november 3-ig (vasárnapig)a
Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050),
majd november 4-től (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszertár
(Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17		
8-12
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
Remény Gyógyszertár
8-17		
8-12
Tisza Gyógyszertár
8-20		
8-20
8-15

2019. október 31.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Dr. Juhos Szabolcs jegyző
2019. november 06-án (szerdán)
13.00 órától 15.00 óráig
ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás helye:
Polgármesteri Hivatal
I. emeleti önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás
előzetes bejelentés alapján történik,
negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését
az 548-014-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Hok Csaba a 7. sz. választókerület
képviselője
2019. november 06-án (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Jézsó Gábor az 1. sz. választókerület képviselője
2019. november 04-én hétfő) 16.00
órától Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház)
2019. november 05-én (kedd) 16.00
órától a Tisza-parti városrészben
(Tisza-parti Szabadidőház,
Neumann J. út 1.)
fogadóórát tart.
Polgármesteri Hivatal

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

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.

Közlemények

2019. október 31.

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
- rokkantsági 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

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: 49/540-636; 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.
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola pályázatot hirdet az alábbi munkakörök
betöltésére:
- konyhai kisegítő
- takarító
A jogviszony határozott idejű munkaviszony, teljes munkaidőben.
A munkavégzés helye: Tiszaújváros, Rózsa út 12.
A munkakör keretében ellátandó feladatok:
A konyhai kisegítő munkakörre a jogszabályban előírt feladatok ellátása, az intézmény szabályzatainak, és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően.
A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak. A munkaviszony tartalma a munkabér, a munkaidő és a pihenőidő vonatkozásában a közalkalmazotti jogviszonyhoz igazodik.
Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet
- teljes cselekvőképesség
- egészségügyi alkalmasság
- hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- plébánosi ajánlás
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. november 01.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gál Benjáminné intézményvezető
vagy Baráthné Éliás Tünde gazdasági vezető nyújt, a 70/3832734 és a 30/9651536 telefonszámokon és a tiszi.igazgato@gmail.com e-mail címen.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton: Tiszaújvárosi, Szent István Katolikus Általános Iskola 3580. Tiszaújváros, Rózsa út 12.
- Elektronikusan: tiszi.igazgato@gmail.com

Temetői autóbuszjáratok menetrendje

Temetői és templomi
szertartások

2019. november 1. (péntek)
13.00 15.00 16.30

Tisza-part
városrész

Érk. 14.55 16.25 18.25

13.05 15.05 16.35

T.szederkény, Kossuth út

14.50 16.20 18.20

13.06 15.06 16.36

Bajcsy Zs.
út 67.

14.49 16.19 18.19

13.07 15.07 16.37

Bajcsy Zs.
út 37.

14.48 16.18 18.18

13.08 15.08 16.38

Bocskai út

14.47 16.17 18.17

13.09 15.09 16.39

Bocskai úti
iskola

14.46 16.15 18.15

13.12 15.12 16.42

Szederkényi út

14.43 16.13 18.13

14.55 17.25
14.50 17.20

13.13 15.13 16.43

Brassai
iskola

14.42 16.12 18.12

13.14 15.14 16.44

Hotel

14.41 16.11 18.11

14.49
14.48
14.47
14.46
14.43
14.42
14.41
14.40
14.30

13.15 15.15 16.45

Autóbuszállomás

14.40 16.10 18.10

Indul

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy Mindenszentek
alkalmából az egyházak az alábbi időpontokban tartják szertartásaikat.
Egyházi szertartások
A római katolikus egyház temetői
szertartásai Mindenszentek ünnepén:
Sajószögedi templomban szentmise
2019. november 1. 09:30 óra
Tiszaújváros katolikus templomban
szentmise
2019. november 1. 11:00 óra
Sajóörösi köztemető
2019. november 1. 14:00 óra
Nagycsécsi köztemető
2019. november 1. 14:30 óra
Városi temető (Sajószöged)
2019. november 1. 15:00 óra
Római katolikus altemplom
2019. november 1. 16:00 óra
Szentmise az elhunytakért halottak napján
2019. november 2. 18:00 óra
A református egyház temetői istentiszteletei:
Tiszaszederkényi református temető
2019. november 1. 15:30 óra
Városi temető (Sajószöged)
2019. november 1. 17:00 óra
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2019. október 31. (csütörtök)
Indul 13.00
13.05

Érkezik

13.06
13.07
13.08
13.09
13.12
13.13
13.14
13.15
13.25

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

17.19
17.18
17.17
17.15
17.13
17.12
17.12
17.10
17.00

Érk. 13.25 15.25 16.55 Városi teme- I n - 14.30 16.00 18.00
tő főbejárat dul
2019. november 8-tól december 31-éig a temetői járat kizárólag
pénteki napokon közlekedik
Indul
11.30 Tisza-part városrész
Érkezik
13.25

A görögkatolikus egyház szolgálata:
Szent Liturgia (görögkatolikus templom) 2019. november 1. 11:00 óra
Polgári szertartású megemlékezések
Városi temető (Sajószöged)
2019. november 1. 14:00 óra
Tiszaszederkényi református temető
2019. november 1. 15:00 óra

Érkezik

11.35

Tiszaszederkény, Kossuth út

13.20

11.36

Bajcsy Zs. út 67.

13.19

11.37

Bajcsy Zs. út 37.

13.18

11.38

Bocskai út

13.17

11.39

Bocskai úti iskola

13.15

11.42

Szederkényi út

13.13

11.43

Brassai iskola

13.12

11.44

Hotel

13.12

11.45

Autóbusz-állomás

13.10

11.55

Városi temető főbejárat

Indul

13.00

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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Hirdetés/Rendezvények

2019. október 31.

Tiszaújvárosban az Építők útján eladó
2 szobás, 55 nm-es, 3. emeleti, saját pincés,
tehermentes lakás. Érd: 06-70/671-7752

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

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

Sport

2019. október 31.

Kézilabda

Labdarúgás

Az 5. fordulót rendezték meg a kézilabda megyei bajnokságokban.
A „hárommegyés” (Borsod, Heves, Nógrád) pontvadászat a
TSC férfi csapatának sikerült jobban, bravúros győzelmet arattak a Mezőkövesd „fakó” otthonában. A lányok elfáradtak hazai
meccsükön, a félidős 3 gólos előnyből 3 gólos vereség lett a végén a Sárospatak ellen.
Nők:
Tiszaújvárosi SC - Sárospataki USI
26-29 (16-13)
Férfiak:
Mezőkövesdi KC II - Tiszaújvárosi SC
28-29 (13-13)

A labdarúgó NB III. Keleti
csoportjának 12. fordulójában a játéknap előtt 5. Tiszaújváros a 3. helyen álló Ceglédet fogadta. Az izgalmakat
sem nélkülöző mérkőzést végül a hajrában szerzett góllal
a házigazdák nyerték, így immár a harmadik helyről várják a hétvégi bajnoki folytatást.
Tiszaújváros - Cegléd
1-0 (0-0)
Tiszaújváros, 250 néző. V.: Bálint.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs.
- Burics, Nagy D. (Terdik), Gelsi, Pap,
Tóth M., Hussein (Kulcsár), Orosz, Bokros, Bene (Bussy), Molnár M. Edző: Gerliczki Máté.
Ceglédi VSE: Tulipán - Bagó, Makrai,
Bodó, Kelemen (Kun), Juhász (Lukács),
Pesti, Kovács L., Szilágyi (Cseh), Szász,
Markó. Edző: Schőn László.
A találkozó igazi rangadónak ígérkezett, hiszen a két csapat között a forduló előtt 3 pont és 2 helyezés volt csupán
a különbség. A mérkőzésen azonban nem
estek egymásnak a felek, mindkét együttes kivárásra játszott. Az első lehetőség a
hazaiak előtt adódott, amikor a 10. percben Burics távoli szabadrúgása nem sokkal kerülte el Tulipán kapuját. Az első fé-

Szoros meccsek

Súlyemelés

Csúcsra csúcs

Ötvenedik alkalommal rendezték meg a Budapesti Műszaki
Egyetemen a Műegyetem kupát. Az ifjúsági versenyzők között
Réti Márton, a TSC versenyzője ismét új egyéni csúccsal (217
kg) nyerte el súlycsoportjának első helyét, és abszolútban is átvehette a legjobbnak járó kupát.

Triatlon

Futva, kerekezve

Az elmúlt hétvége is aktívan telt el a Tiszaújvárosi Triatlon Klub
sportolói számára.
Szombaton a láb volt kéznél, a Barlangfürdő Trail futóversenyen indult a versenyzők egy csoportja. Kategóriánként a dobogósok: Bán Petra 1., Bartók Hanna 1., Hajdu Gréta 2., Orosz
Eszter 3., Izsák Csaba 3.
Vasárnap kerékpárra pattantak a triatlonisták, a Borsodcross
cyclocross versenyen vettek részt nyolc fővel. Helyezettek: 4.
Lehmann Bence (elit), 4. Berencsi Lili (U17), 5. Lehmann Sára,
6. Vágási Vanda, 7. Filep Zóra.
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Hazai győzelem a rangadón

A Tiszaújváros (kékben) többet veszélyeztetett.
lidőben újabb veszélyes helyzetet nem lehetett feljegyezni, így gólnélküli döntetlennel tértek pihenőre a gárdák.
A második játékrész elején a Tiszaújváros igyekezett a ceglédiekre erőltetni akaratát, és néhány veszélyes helyzet jelezte,
hogy a Gerliczki csapat eltökélt célja a 3
pont megszerzése. Az alföldieknek is volt
ugyan lehetősége, de Tóth Cs. a helyén
volt és védett. A 85. percben megtört a
jég, megszületett a hőn áhított hazai vezetés. Orosz lőtt kapura és a középen megpattanó labda a vendégek védőjéről, Bagóról vágódott a ceglédi kapuba 1-0. Az

Búcsú a Magyar Kupától

Kerékpársport

Debütál a cyclocross

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub november 10-én, vasárnap rendezi meg a CIVIS-CLEAN Cyclocross versenyt. A sportág helyi
debütálását jelentő, amatőröknek és profiknak egyaránt kiváló
lehetőséget kínáló akkreditált viadalt a Magyar Kerékpáros Szövetség előírásai szerint hívják életre.
A Lehmann Tibor vezette rendezők célja, hogy a több évtizedes
versenyrendezési tapasztalatok felhasználásával meghonosítsák
a sportágat Tiszaújvárosban. A város központjától mindössze 1
km-re található Tisza-szigeten ligetes, erdei területen kialakítandó körpálya 2900 méter hosszú, melyen minimális a szintkülönbség. Az aszfaltozott szakasz hossza körönként 300 méter.
A rendezők szeretettel várnak minden profi, amatőr, és a sportágat csak kipróbálni kívánó sportembert, akiket 23 kategóriába
sorolnak. A pálya teljesíthető kezdők részére is, akik a megfelelő futamokban kerékpármegkötés nélkül indulhatnak. Az első
rajt 10.00 órakor lesz. Előnevezés november 7-ig, de lesz helyszíni nevezés is, melyet minden futam előtt 60 perccel zárnak le.
Az autóval érkezők számára jó hír, hogy közvetlenül a pálya
mellett 200 gépjármű parkolására van lehetőség, de mindös�sze 200 méterre további 100 hely található. Az öltözőket fűtött
rendezvénysátrakban biztosítják. A versenyközpontban étterem
és büfé is rendelkezésre áll, csakúgy, mint a kerékpármosó. A
résztvevők meleg teát és zsíros kenyeret kapnak a verseny végén.
További részletek, információ: www.tiszatriatlon.hu; telefon: +
36 30 645-2745 ; e-mail: tiszaujvaros@triatlon.t-online.hu

A Sportcentrum eseményei
November 3. (vasárnap)
Sakk
10.00 TSC - Kazincbarcika II. bajnoki mérkőzés		
				
Zászlósterem
Kézilabda
11.00 TSC- Miskolci VSI SC férfi bajnoki mérkőzés		
				
Játékcsarnok

A papírforma érvényesült, az NB I listavezetője 3-0-ra legyőzte a Tiszaújvárost, így
a címvédő fehérvári együttes jutott a Magyar Kupa következő fordulójába.
FC Tiszaújváros - MOL Fehérvár FC 0-3 (0-1)
A Tiszaújvárosnak azonban nincs oka szégyenkezni, hiszen derekasan küzdött a
mérkőzésen. Bővebben jövő heti számunkban.

Kosárlabda

alföldi együttes a bekapott gól után igyekezett nyomás alá helyezni a hazai kaput,
de támadásaikban nem volt átütőerő, így
a rangadón tiszaújvárosi siker született. A
Gerliczki tanítványok így 23 ponttal a tabella 3. helyére léptek előre. Az újvárosiak legközelebb november 3-án, szombaton az ESMTK vendégeként küzdenek a
bajnoki pontokért.
Gerliczki Máté: Magas szinten kellett játszanunk ahhoz, hogy ez ellen a Cegléd ellen mi irányítsuk a mérkőzést. Nagy helyzeteink ugyan nem voltak, de sokat tettünk a gól megszerzéséért, ami a hajrában
meg is született. Gratulálok a játékosaimnak, hogy három vereség után két komoly
játékerőt képviselő csapat, a Jászberény
és most a Cegléd ellen is sikerült rangadót nyernünk, ami igazán nagy bravúrnak
számít.
Schőn László: A mostani mérkőzésen a
házigazdák többet tettek a győzelemért.
Még ha egy öngóllal is, de megérdemelten nyert a Tiszaújváros.
A forduló további eredményei:
Jászberény - Hatvan 2-2
Balassagyarmat - ESMTK 2-3
Sényő - Eger 2-1
DEAC - Füzesgyarmat 3-0
Ózd - Gyöngyös 1-0
Tállya - DVTK II. 1-0
Putnok - DVSC II. 2-1
Következik a 13. forduló:
2019. november 3., vasárnap 13:30
ESMTK - Tiszaújváros
Cegléd - Jászberény
DVSC II. - Ózd
Gyöngyös - DEAC
Füzesgyarmat - Sényő
Eger - Balassagyarmat
Hatvan - Putnok

Végre győzött a Phoenix

Megszerezte első győzelmét
az idényben a Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK.
Október 26-án hazai környezetben fogadta a Phoenix a
KTE-Duna Aszfalt csapatát,
s fölényes sikert bezsebelve
törte meg a négy mérkőzés
óta tartó lejtmenetet.
Phoenix KK - Duna Aszfalt
90-52 (24-15, 23-14, 15-16, 28-7)
Játékvezetők: Gál János, Menyhárt Ferenc Tamás, Drenyovszki Dániel.
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK:
Kiss (8/6), Orliczki (6), Szilasi (7/6),
Martin (40/6), Kovács (7/3). Csere: Pöstényi (3/3), Tóth (-), Szabó (11), Eremiás (2), Molnár (-), Lajsz (6). Vezetőedző:
Szendrey Zsombor.
Az eddig jól teljesítő Kecskeméttel szemben lendületesen kezdett a Phoenix, ám
a vendégek felvették a ritmust, így az első perceket kiegyenlített küzdelem jellemezte. A nyitó negyed közepétől azonban
sikerült a Tiszaújvárosnak egyre inkább
eltávolodnia ellenfelétől.
A második játékrészt felpörgetett ritmussal kezdte a KTE, ám szerencsére sikerült
visszaverni felzárkózási kísérletét. Bár
ezúttal is a negyed derekáig kellett vár-

ni ahhoz, hogy a Phoenix uralja a mérkőzést, azonban ekkor növekedni kezdett az
addigra már ötegységnyire zsugorodott
előny.
Sikerült átmenteni a lendületet a harmadik etapra is, a Phoenix lassan 22 pontig
növelte a különbséget, ám a negyed ötödik percétől kezdve egyre inkább magukra találtak a vendégek, és elkezdték ledolgozni hátrányukat. Ezt a játékrészt - ha
minimálisan is - a Kecskemét nyerte.
A házigazdák a záró etapban ismét magukhoz ragadták a kezdeményezést, és
ezúttal már nem engedték feltámadni
vendégeiket. A Phoenix tekintélyes, 38
pontos győzelemmel zárta a mérkőzést.
Jake Martin elképesztő teljesítménnyel
húzta maga után a csapatot: dupla-duplával, 40/6 ponttal, 10 lepattanóval, 1 szerzett labdával, 4 assziszttal és 8 kiharcolt
faulttal magasan a találkozó legjobbjaként fejezte be a mérkőzést.
Szendrey Zsombor vezetőedző: Nagyon
örülünk annak, hogy megtört a negatív
szériánk. Eddig a tabella első öt helyezettjével játszottunk, a Kecskemét is négy
győzelemmel és egy vereséggel érkezett
hozzánk. Tudtuk, hogy nem teljes csapattal jönnek, két meghatározó játékosuk is
hiányzott, de hozzátehetjük, hogy tőlünk

Jake Martin (30) 40 pontot szerzett.
is hiányzott egy rutin Tóth Viktor személyében. A győzelmet persze nem kell
megmagyarázni, örülünk neki, és aminek külön örülök: megadtuk az ellenfélnek azt a tiszteletet, hogy bár nem teljes
csapattal voltak itt, mi komolyan vettük
őket, és addig hajtottunk, addig küzdöttünk, ameddig csak bírtunk, és annyi pontot dobtunk, amennyit csak tudtunk. Ez
tehát pozitív volt, és nagyon bízunk a pozitív folytatásban is.
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Rendezvények

2019. október 31.

