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Születésnapi köszöntő

Birtalan Judit
90 éves

Születésnapi meglepetés a templomban.

Bár a nappalok ugyan még sokszor melegek voltak az elmúlt időszakban, de éjszaka azért jólesett a szoba melege, sokan
kezdtek el fűteni. A fűtési szezont mindig megelőzi a kéményseprés, melynek szabályrendszere az elmúlt években többször
változott, az egyik legfontosabb változás, hogy a családi házban élők számára ma már nem kötelező a kéményseprés. Cikkünk a 3. oldalon.

December 1-jére kész lesz

Ünnepi fények

Bár idén új elemekkel nem bővültek a város karácsonyi fényei,
a meglévőket azonban felújították. A régi izzókat modern, ledesre cserélték, többek között az újévi és a karácsonyi feliratban, de
ugyanilyen felújítást végeztek négy darab oszlopok közötti átfeszítésen is. Az oszlopdíszek közül összesen 52 darabot korszerűsítettek, amiből 36-ot a Lévay útra szerelnek fel, 16 pedig a Szederkényi útra kerül. A munkálatokat már október végén elkezdték a Városgazda Kft. munkatársai, hogy advent első vasárnapját teljes karácsonyi fényben ünnepelhesse a város.

Kilencvenedik születésnapján köszöntötték Birtalan Juditot barátai, a református énekkar, az egyház közössége és a város vezetői.
A Tiszaújvárosi Református Énekkar kórusvezetője a reformáció napján, október 31-én született Temesváron. Férjével Erdélyből, Marosvásárhelyről költöztek Tiszaújvárosba 19 évvel
ezelőtt. Egész életében a zene szolgálatában állt, a zenei kultúra iránti elkötelezettségéért 2012-ben a Magyar Köztársasági
Arany Érdemkereszt állami kitüntetést vehette át, de városunk
önkormányzata is többször elismerte Judit asszony és néhai férje, Birtalan József közös munkáját. A kerek születésnap alkalmából az ünnepeltnek meglepetést szerveztek kórustársai, a halottak napi istentisztelet után együtt köszöntötték dallal, virágcsokrokkal, majd dr. Varga István tiszteletes, az önkormányzat
nevében Bráz György korábbi polgármester és dr. Juhos Szabolcs jegyző adták át jókívánságaikat és ajándékaikat.

Rendelési szünet

Szállodaépítés

Decemberre kész a szerkezet
Egy híján 100 szoba, egy teher- és két üveg személylift, étterem
és egy 500 négyzetméteres konferenciaterem is lesz abban a háromemeletes, négycsillagos szállodában, ami az egykori Termál
Hotel helyén épül. A Tisia Hotel & Spa alapterülete 1700 négyzetméter, amire három, egyenként 2000 négyzetméter alapterületű emelet épül. A wellness részleg még ennél is magasabb lesz.
Négy szinten várják, majd a gyógyulni, szépülni vágyó vendégeket.
- A kedvező időjárásnak köszönhetően előreláthatóan egy hónap múlva állni fog az épület szerkezete - nyilatkozta lapunknak
Szabó András, a Tisia Hotel & Spa projektmenedzsere. - Ami
azért nagyon fontos, mert ebben az évben még szeretnénk a nyílászárókat is beszerelni, így a téli időszakban zavartalanul folyhatnak a belső gépészeti munkálatok.

Tájékoztatjuk Kedves Betegeinket, hogy 2019. november 15én, pénteken a Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben áramszünet miatt a rendelések elmaradnak.
A rendelési szünet érinti:
- a felnőtt háziorvosi szolgálatot - kivéve a tiszaszederkényi
és a Tisza-parti városrészt,
- a gyermek háziorvosi rendeléseket,
- a védőnői szolgálatot,
- a fogászati ellátást, és
- a fiziko- és balneoterápiás részleget is.
Az akut betegek ellátása az orvosi ügyeleten történik.
Nagyné Kántor Judit
főigazgató

Sokféle

2. oldal

Időközi egyesületi
választás
Tisztelt Horgásztársak!
Ezúton tájékoztatom a Horgásztársakat, hogy a Zabos Géza
Horgász Egyesület 2020. január 25-ére időközi választást ír
ki a megüresedett tisztségviselői helyekre az alábbiak szerint:
• Felügyelő-bizottsági tag, valamint
• Vezetőségi, Felügyelő- és Etikai bizottsági póttagok.
A Vezetőség a 2019. októberi ülésén - az Alapszabály és a
Választási Szabályzat előírásainak figyelembevételével a jelölés és választás előkészítésére 6 fős jelölőbizottságot kért
fel.
A jelölőbizottság tagjai: Balázs Tibor, Brieger Péter, Felföldi
Géza, Mócsán Róbert, Petrényi Péter, Uher Gergő.
A jelölőbizottság Balázs Tibort (tel.: +36-70/383 2777) bízta
meg a bizottság vezetésével.
A jelölőlisták 2019. november 04-től a horgászboltokban, az
egyesület irodáján és a jelölő- bizottság tagjainál találhatóak.
A jelölési és választási szabályzat az egyesület honlapján, a
bizottság tagjainál és az egyesület irodájában lelhető fel.
Jelöléseket az alábbi helyeken lehet leadni:
• „Dugó Horgászbolt” Polgár,
• „Sajó Horgászbolt”, Tiszaújváros
• „Napsugár Horgászbolt” Tiszaújváros
• Zabos Géza HE iroda, Tiszaújváros, Bartók B. u. 7.
Kérem a Horgásztársakat, hogy éljenek jelöltállítási és választási jogukkal.
Kiss Béla elnök

Haltelepítés
A Zabos Géza HE 2019. november 08-án (pénteken) 2.900 kg
pontyot telepít az alábbiak szerint:
1.000 kg
Tisza:				
Sajó:				
200 kg
Erdészeti tó: 			
400 kg
300 kg
Tolnai tó: 			
Csécsi tó: 			
500 kg
Örösi tó:				
200 kg
Amennyiben az időjárás lehetővé teszi a Kürti tó megközelítését, akkor:
300 kg - ha nem, akkor
Kürti tó: 			
ezt a mennyiséget is az Erdészeti és Csécsi tóba telepítjük.
A változtatás jogát fenntartjuk.
Horgászni 2019. november 09-én (szombaton) reggel 07.00
órától lehet.
Serfőző Gergely
horgászmester

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

2019. november 7.

Baptista rendezvény
Tisztelettel meghívjuk Önt és családját a KI TARTJA KEZÉBEN A VILÁGOT? című nyilvános rendezvényre.
Helyszín: Tiszaújváros, Derkovits Művelődési Központ, 3-as
öltözőterem.
Időpont: 2019. november 14. (csütörtök) 17.00-19.00 óra.
Szervező: Miskolc Belvárosi Baptista Gyülekezet.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Egyházi hírek
Római katolikus

Kedden, csütörtökön, pénteken és szombaton 18.00 órakor,
szerdán 8.30 órakor, vasárnap 11.00 órakor kezdődik a szentmise. November 15-én, pénteken kivételesen 8.30-kor lesz
szentmise
November 7-én a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés 3. előadása 17.00-kor, előadó Kakuk Ferenc érseki titkár. 18.00 szentmise, 18.30-tól 20.00-ig szentségimádás.
November 8-án, pénteken lesz az idősek, betegek látogatása.
November 9., szombat 19.00 a plébánián ifjúsági hittan.
November 13-án 8.30-tól szentmise, 9.00-10.00-ig engesztelő imaóra.
Énekkari próbák időpontja: minden héten kedden 18.30.

Görögkatolikus

Csütörtökön 17.00 vecsernye. Pénteken Szent Mihály és Szent
Gábor arkangyal és az összes égi erők ünnepét tartjuk: 10.00
utrenye, 17.00 Szent Liturgia. Szombaton 17.00 vecsernye.
Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia. Kedden 8.00
Szent Liturgia.

Református

Tiszaújváros
• November 7-én, csütörtökön 17 órától Bibliaórát tartunk a
gyülekezet imatermében.
• Vasárnap délelőtti istentiszteletünk a szokott időben, 11 órától kezdődik november 10-én.
• Konfirmációi előkészítő november 10-én 15 órától a gyülekezeti teremben.
• Gyermekistentisztelet párhuzamosan a felnőtt alkalommal
november 10-én 11 órától az imateremben.
Tiszaszederkény
• Vasárnap délelőtti istentiszteletünk november 10-én 10 órakor kezdődik.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy

Thoma Elek (Elek bácsi)

életének 83. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni
temetése 2019. november 12-én, kedden 12:30-kor lesz a
sajószögedi Városi Temetőben. Kérjük, hogy kegyeletüket
egy szál virággal róják le.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatom mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy Édesapám,

Hadzsi László

életének 82. évében elhunyt. Temetése 2019. november
09-én (szombat) 11 órakor lesz a tiszatardosi temetőben.
Ugyanezen a napon 18 órától a tiszaújvárosi római katolikus templomban gyászmise lesz lelki üdvéért.
Lánya és családja
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy a szeretett Feleség, Édesanya, Nagymama

György Ignácné

(szül.: Kapus Mária)
77 éves korában elhunyt. Temetése 2019. november 12-én
(kedd) 11.30 órakor lesz a Debreceni Köztemető 1-es számú ravatalozó termében a római katolikus egyház
szertartása szerint.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Poráczky Ferencné
(szül.: Üveges Éva)

a Tisza ABC és a régi Spar volt dolgozója
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. l
Telefon: 49/341-844, 341-755 l Fax: 49/341-852 l E-mail: kronika@tiszatv.hu l Kiadó: Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala l Hirdetésfelvétel: Tiszaújvárosi Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Inform Média Lapkiadó Kft. Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyomdai munkák: Mediaworks Hungary Zrt. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 16/C. l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133

Aktuális

2019. november 7.

3. oldal

Fontos, de nem kötelező a kéményseprés

Hogy biztonságban, nyugodtan induljon a tél

Bár a nappalok ugyan még sokszor melegek voltak az elmúlt időszakban, de éjszaka azért jólesett
a szoba melege, sokan kezdtek el fűteni. A fűtési
szezont mindig megelőzi a kéményseprés, melynek
szabályrendszere az elmúlt években többször változott, az egyik legfontosabb változás, hogy a családi házban élők számára ma már nem kötelező a
kéményseprés.
A legtöbb ember mégis fontosnak tartja, hogy igénybe vegye a
szolgáltatást, a biztonság, a nyugalom érdekében. Hisz emberéletek múlhatnak rajta.
Bányai Lajos és felesége, Ida évtizedek óta Tiszaszederkényben élnek. Idén gázkazánt cseréltek, amit meg is vizsgált a kéményseprő.
- Október közepén járt nálunk a kéményseprő - mutatja a szakembertől kapott papírokat Bányai Lajosné, Ida -, mindent leellenőrzött és mindent rendben talált.
- Nem jelentkeztünk, magától jött - folytatja Bányai Lajos -,
megkérdezte, megengedjük-e, hogy bejöjjön. Mondtam, hogy
természetesen. Azt mondta, minden rendben van, így most már
én is nyugodt vagyok. Mindig szoktam ellenőriztetni, tisztíttatni a kazánt is, koromtalanítani. Most is úgy volt, hogy kipróbálom a régi kazánt, de sajnos már 26 éves volt, nem akart beindulni, így úgy döntöttünk, nem kísérletezünk vele, lecseréltük.
Az ördög nem alszik - mondja, majd hozzáteszi, a jó minőségű
új kazán gyártója is azt javasolta, érdemes minden évben megnézetni szakemberrel.
Kiss Dénesné szénnel és fával fűt tiszaszederkényi házában, a
télre 35 mázsa szenet vett.
- Szerintem mindeni számára fontos, hogy megvizsgáltassa kéményét - mondja -, a biztonság miatt. Amíg nincs nagy hideg,
addig fával fűtök, aztán már szenet is rakok rá. Ősszel szoktam beszerezni a télire valót, így ilyenkor már nem kell vásárolni. Sokszor hallani szénmonoxid mérgezésről, így fontosnak

Bányaiéknál októberben járt a kéményseprő - mutatja a papírokat Bányai Lajosné.

tartom, hogy szakember nézze meg a kéményt, így én is nyugodtabb vagyok.
Pedig a kéményseprés ma már nem kötelező a családi házban
élőknek. Az elmúlt években sokszor változott a kéményseprés
rendszere, a mostani szabályozás 2018. január elsejétől van életben.
- Jelenleg úgy működik a rendszer, hogy ha valaki családi házban él, és a családi házban nincsen bejegyezve gazdálkodó szervezet, se kft., se bt. , se egyéni vállalkozó, akkor nem kötelező
a családi házban a kéményseprés - mondta Mukics Dániel tűzoltó őrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
szóvivője - Viszont erősen ajánlott. Hiszen a kéménynek a biztonsága, az garantálja az otthonunknak a biztonságát. Változatlanul ingyenes a kéményseprés, csupán időpontot kell egyeztetni az ingyenes kéményseprésre. Ezt megtehetjük a www.kemenysepres.hu oldalon, itt az ügyfélszolgálat ikonra kattintva
tudunk ingyenesen időpontot egyeztetni. Ha valaki jobban szereti a telefonos ügyintézést, akkor a 1818-as telefonszámon a 9.1
nyomógombot kiválasztva felhívhatja kéményseprő ipari ügyfélszolgálatunkat. Ha egy családi házba gazdálkodó szervezet
van bejegyezve, akkor már kicsit más a helyzet. Akkor kötelező
számára a kéményseprés. Viszont ezt nem a katasztrófavédelem
kéményseprői fogják elvégezni, hanem valamelyik kéményseprő cég. A katasztrófavédelem kéményseprő ipari ügyfélszolgálat weboldalán - a www.kemenysepres.hu oldalon - az ügyfélszolgálat ikonra kattintva, nagyon egyszerűen meg tudjuk nézni, hogy a mi területünkön ki végzi akár az ingyenes, akár a pénzért való kéményseprést.
- A társasházakban élőknek van-e valamilyen teendőjük?
- Itt már más a helyzet, ugyanis nem kell időpontot egyeztetni,
hiszen automatikusan fog jönni a kéményseprő elvégezni a sormunkát. Egész egyszerűen biztosítani kell számukra a munkát,
hogy le tudja ellenőrizni a kéménynek a teljes nyomvonalát. Előfordul néha olyan, hogy a társasházi lakásban élők azt mondják,
hogy nekünk a lakásunk semmilyen kapcsolatban nincs a kéménnyel és a képviselő mégis szeretne bemenni az ingatlanba. Ez
azért van, mert lehetnek olyan összekötő elemek, olyan csövek a
falban, aminek az épségéről meg kell győződnie a kéményseprőnek. Tehát az összekötő elem, vagy a kémény, vagy a gyűjtőkémény teljes nyomvonalát meg kell néznie, szemrevételeznie kell,
ezért előfordul, hogy olyan lakásba is bemennek, aminek látszólag semmilyen összeköttetése nincs a társasház kéményével. Kérek mindenkit, hogy biztosítsuk a kéményseprőknek, hogy el tudják végezni ezt a munkát. Ha a társasház valamelyik lakásába be
van jegyezve egy gazdálkodó szervezet, akkor sem kell megrendelni ezt a munkát, és akkor a katasztrófavédelem kéményseprője
fogja elvégezni, viszont ott már fizetni kell az elvégzett munkáért,
nem a teljes munkadíjat, hanem csak a ráeső részt.
- Mi a tapasztalat, mióta nem kötelező a kéményseprés, kevesebb a megkeresés?
- Folyamatosan kapunk megrendeléseket. Ezért nagyon sokat tet-

Év végi támogatások

90 éves köszöntés

Közel 1400 kérelem

Idén is kétféle év végi támogatással segíti az önkormányzat a rászoruló tiszaújvárosi családokat. Az igények beadási határideje
október 31-én lejárt. Amennyiben nincs szükség hiánypótlásra,
november végéig a számlákra érkezik az anyagi segítség.
Az egyszeri év végi támogatást több mint 1193-an kérték, ami
családok esetében jogosultanként 15.000 forint, az egyedülállók
pedig csakúgy, mint tavaly 18.000 forintot kapnak.
A családok év végi támogatására összesen 158 kérelem érkezett. Ebben az esetben az egy kiskorú gyermeket nevelő családok 15.000 forint, két kisgyermeket nevelő családok 22.000 forint, három vagy több gyermeket nevelők pedig 29.000 forint támogatásban részesülnek.

Ősszel is takarosan

Ültetnek és téliesítenek

Jó gazdaként viseli gondját a városnak a Városgazda Kft. Nap,
mint nap kint vannak a közterületeken, az intézmények udvarán,
rendezik, téliesítik az ágyásokat,
gereblyéznek, összeszedik a fákról
lehulló leveleket.
-Tetemes mennyiségű lomb hullik le, munkatársaink folyamatosan szedik négy önjáró géppel, kézi kisegítő személyzettel és lombfúvókkal. Mostanság végezzük a
hantos ásásokat a cserjék, örökzöldek, rózsaágyások körül, ha
nem csapadékos az idő, akkor ezt tudjuk ütemezni. Folytatódik
a Zöldülő Tiszaújváros program is, ennek keretében november
közepén 35 fát és további 20 túlkoros fát telepítünk városszerte. 200 darab Leyland ciprust ültettünk a Sportpark Kft. területén, közel 1000 négyzetméter területet füvesítettünk, most még
a túlkoros fák, díszcserjék, rózsák ültetése van hátra. - tudtuk
meg Tamits Adrienntől a Tiszaújvárosi Városgazda Kft. kertészeti részlegvezetőjétől.

Kiss Dénesné szénnel és fával fűt, már felkészült a télre.
tünk. Egész nyáron folyamatosan azt kommunikálta a katasztrófavédelem, hogy ne várjuk meg a fűtési szezont, hanem intézkedjünk a kéményünk biztonságáról, amikor már tudjuk, hogy nyáron mikor leszünk szabadságon, akkor foglaljunk időpontot az ingyenes kéményseprésre. Azt lehet mondani, hogy ez az akciónk
nagyon sikeres volt, egyre csökken azon kéményeknek a száma,
amelyet nem látott szakember és így veszélyesek lehetnek. Azonban nem elég, hogy a kéményseprő kijön, és elvégzi a munkát,
kitisztítja a kéményt, ha mi nem megfelelően bánunk azzal a kéménnyel. Ha nem megfelelő tüzelőanyagot használunk, háztartási hulladékot, nedves fát, rétegelt fát, lakozott fát égetünk el,
mind-mind fokozza a kéményben a korom és a kátrány lerakódását. Elég csak két hétig háztartási hulladékkal fűteni, és annyi
korom és kátrány fog lerakódni a kéményben, mint ha egy teljes
fűtési szezont végigfűtöttünk volna megfelelő fűtőanyaggal. Nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy minél tovább jó állapotban legyen a kéményünk, megfelelő tüzelőanyagot kell kiválasztanunk, nem szabad spórolni.
- Mit okozhat a nem megfelelő tüzelő használata?
- Ha a kéménynek a belső átmérője leszűkül, mert annyi kátrány,
annyi korom rakódott le, akkor két dolog is előfordulhat, vagy
visszaáramlik a füst, ami egyrészt nagyon egészségtelen és tökéletlen égéshez vezet és másodpercek kérdése és szénmonoxid
keletkezhet, ami egy rendkívül mérgező gáz és évente tíz ember
életébe kerül. Vagy a kémény belső falára lerakódott egyre vastagodó korom és kátrány meggyullad. És ha ég a kémény belseje, másodpercek alatt átterjedhet a tetőszerkezetre a tűz és onnan az egész ingatlanra. Hogy megússzuk a szénmonoxid mérgezést, a kéménytüzet, figyeljünk oda, hogy milyen fűtőanyagot választunk, azért is, mert ha háztartási hulladékot, PET-palackot, gumicsizmát, rongyot égetünk, az égés során rákkeltő
anyagok szabadulnak fel, a kéményen távozva ez a füst egész
lakókörnyezetünket veszélyezteti.
Fodor Petra

Kalandos életút után megérdemelt pihenés

Születésnapot ünnepeltek a
múlt héten az Ezüsthíd Gondozóház lakói, dolgozói. Guth
Zoltánt köszöntötték 90. születésnapja alkalmából gyermekei, unokái, lakótársai, valamint a tiszaújvárosi önkormányzat képviselői, dr. Juhos
Szabolcs jegyző és Molnár
István önkormányzati képviselő is.
- Hosszú és göröngyös út vezetett idáig mondta Guth Zoltán. - De most már nyugalom van körülöttem. Azt hiszem, megérdemlem a pihenést.
Bizony regénybe illő életútja van Zoli bácsinak, mint mondja már filmet is készítettek belőle. Nem is csoda. A két világháború között született Maglódon. Ezeket a nehéz időket mi csak a történelemkönyvekből és a dokumentumfilmekből
ismerjük. Zoli bácsi azonban ekkor volt
gyerek, sőt a polgári iskolai tanulmányait
már csak a második világháború alatt sikerült elvégeznie.
- Nem emlékszem rá, hogy lett volna boldog időszak a gyerekkoromban - emlékszik vissza az ünnepelt. - Egyszer az iskolában az volt a feladat, hogy írjam le azt a
napomat, amelyik a legboldogabb volt az
életemben. Csak ültem az üres tábla felett és nem jutott eszembe semmi. No, hát
ez az érzés végig is kísérte az egész életemet. Tizennyolc éves koromban Királyhelmecen (szlovák területen) töltöttem el
egy napot a barátaimmal, azonban a má-

Guth Zoltánt köszöntötték a családtagok és az önkormányzat képviselői.
jus elsejei kiruccanás nem úgy ért véget,
ahogy terveztük, hiszen onnan már nem
engedtek haza. Tiltott határátlépés miatt
a szovjetek politikai fogolyként elítéltek,
így közel 7 évet töltöttem Szibériában.
Időközben meghalt Sztálin, jöttek sorra
az amnesztiák, több ezer embert engedtek
szabadon, akiknek nem volt hová menniük. Raboltak, fosztogattak, nőket bántottak, gyilkoltak. Borzalmas idők, borzalmas emlékei ezek.
Azonban a letöltött büntetése után sem
a nyugalom volt jellemző Zoli bácsi életére. Szovjetunióból hazatérve a magyar
hatóságok is többször bebörtönözték a
tiltott határátlépés miatt. Majd 1962-ben

költözött akkori feleségével ide, Tiszaszederkénybe, ahol szobafestőként dolgozott nyugdíjba vonulásáig. Guth Zoltán egyike volt azoknak a városépítőknek, akik már itt voltak a város születésénél, munkájukkal hozzájárultak ahhoz,
hogy városunk a semmiből felépülhessen és elindulhasson a fejlődés útján. Az
őt ért igazságtalanságok, koholt vádak,
bebörtönzések és a száműzetés kompenzálására 1999-ben Szabad Magyarországért Emléklap, 2018-ban pedig a Nemzeti Helytállásért Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetésekben részesült.
ema
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Klasszikusok a református templomban

Rákász Gergely, a koncertorgonista

Húsz éve visszajáró vendége városunknak Rákász
Gergely koncertorgonista. Különleges látványkoncertjei zenetörténeti kalandozás korok, művészetek, zeneszerzők világában. November 14-én újra nálunk koncertezik a református templomban.
„Lords of the Organ III. - Bach, Holst, Berlioz”
országjáró körútja előtt Rákász Gergellyel beszélgettem.
- Egy korábbi beszélgetésünkben - majd’ két évtizede - azt mondtad, megpróbálod letörölni a port erről a régi hangszerről, az
orgonáról. Nem hogy letörölted, szebben fénylik, mint valaha.
- Az orgona az ókori Rómában a gladiátorviadalokon már részt
vett és tömegeket szórakoztatott, a korai Hollywoodban háromezres színházakban, illetve filmszínházakban szolgáltatta a zenét a némafilmekhez, császárok, királyok hangszere volt, szóval
el nem tudom képzelni, hogy ez a hangszer hogyan került az elmúlt néhány évtizedben a klasszikus zene sötét, rossz szagú sarkába, de odakerült. Sokak számára orgonát hallgatni egyenlő a
dögunalommal, tömegeket lehet oszlatni vele. Mi azt tűztük ki
a csapatommal a zászlónkra, hogy ezt a rossz ízt, ezt vegyük el
a hangszertől. Kerüljön vissza a show állapotába, abba, amire
az emberek azt mondják, hogy ez akár egy arénában is megállja
a helyét. Három éve indultunk el a Lords of the Organ előadássorozattal, tehát már a címválasztással is egy ilyen fiatalos, lendületes, hangulatos dolgot igyekeztünk sugallni. Azt kell, hogy
mondjam, jól működik, teltházas koncerteken játszom, az emberek orgonát hallgatnak és nem halnak bele.
- Azt mondtad, hogy az orgonával tömeget lehetett oszlatni, te
viszont tömegeket tudtál vele mozgatni az elmúlt évtizedekben.
- Igen, sikerült, hál’ istennek, de ehhez az kellet, hogy minden egyes alkalommal, amikor hangverseny volt elmondták nekem ezerszer, hogy nem elég az, hogy eljátszod a tízezer hangot, mert azt rajtad kívül másik tíz ember is meg tudja csinálni. Legyen olyan egy produkció, hogy versenybe tudj szállni a
tévével, versenybe tudj szállni bármi más szórakozási lehetőséggel, ami a hallgatónak, nézőnek a rendelkezésére áll, hiszen
valljuk be, ez nem egyszerű a klasszikus zenével. Én ezért találtam ki a látványkoncertet, mint műfajt, ami egyensúlyozik a borotva élen, hiszen nem akarunk leesni a klasszikus zenével abba az irányba, hogy csinnadrattát csináljunk és elveszítjük azokat az embereket, akik szívesen mennek komolyzenei koncertre. Nem akarok dobgépet, nem akarok stroboszkópot, nem akarjuk azt, hogy ez más legyen, mint Bach vagy Vivaldi zenéje,
de a csomagolás fontos a másik oldalról, mert meg kell szólítanunk a ma emberét. Azt az embert, aki pont úgy megy mindenhova, mint te meg én, telefonál, sms-t ír, az orrával böködi a facebookot a bejáratnál, szóval valahogy az ő impulzusszintjére
kell felemelni a klasszikus zenét, úgy, hogy nem veszítünk az
üzenetből. No, erre jött a látványkoncert válaszként, aztán bekameráztuk az orgonát, ami egy izgalmas dolog. Orgonán játszani kicsit olyan, mint űrhajót vezetni. Van egy csomó kapcsoló, egy csomó gomb, mindenfélét nyomogatni kell, ez önmagában egy látványos dolog, ha látják. Aztán azt mondtam, hogy ez
még mindig nem elég, hiszen én beszélek is a koncerteken. Elmondom, hogy ki volt a szerző, milyen korszak volt, ez egyfajta
zenei idegenvezetés, amit nagyon sokan szeretnek. Majd jött az
újabb ötlet, mi lenne, ha ez a zenei idegenvezetés visszaköszönne a vásznon, ha már úgyis ott van egy filmvászonnyi vászon
az orgonakoncerteken, és akkor megkértem egy festőművészt,
hogy narrálja a hangversenyeket. Az egész egy olyan komplex
élmény, hogy az is, aki ahhoz szokott, hogy kétpercenként mást
csinál, - mert ehhez szoktunk -, az is azt tudja mondani, hogy jé,
ehhez nem kell rendőri biztosítás, hogy ki lehessen bírni a klas�szikus zenét, hisz ez akár jó is lehet.
- Újítod, frissíted a látványkoncerteket, akár újabb szokatlan
show elemekkel?
- A belbecs mindig változik, tehát soha nem hozok kétszer
ugyanolyat, de az elmúlt években olyan jól kiforrta magát ez a

A zene varázsa

Mottó:
„Mindenik embernek a lelkében dal van.
És a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
Az hallja a másik énekét is szépnek.”
/Babits Mihály/
A zene mindenkié! Akár a nap sugara, ami egyaránt, különbség
nélkül, mindenkire ontja melegét. Társammá vált, örömet ad,
átsegít gondokon. Már-már a kábítószerem.
Gondolom, nemcsak én tapasztaltam, ha egy kedvenc regényemet életem különböző szakában újraolvasom, mindig valami
újat ad. Kedvenc zenedarabjaimmal is így vagyok. Másként éltem meg fiatalon, mint majd több évtizedre rá, vagy már nagymamaként.
Diákkorom első templomi orgonakoncertje annyira emlékezetes, hogy szinte filmszerűen látom magam előtt. Egy korán
sötétedő novemberi délutánon sietünk pár osztálytársnőmmel
a kolozsvári Farkas utcai református templomba. A több mint
500 éves, egyhajós, gótikus templom ma már műemlék. Mátyás király rendeletére építtetett. Kiváló akusztikája révén or-

Rákász Gergely
metódus, hogy nem szívesen nyúlok hozzá, azt is megmondom,
hogy miért. Az egész korunkban benne van, hogy az új, az mindig jobb, ezért aztán mást sem csinálunk, mint évente cseréljük
a telefont, meg új ruha, meg új cipő, meg új autó és belefulladunk az újba. Sőt, belefulladunk a saját mocskunkba, amit mindig kidobunk, amikor valami újat akarunk pótolni. Azt gondolom, hogy ha rátaláltunk valamire, amit szeret a hallgató, ami
nekünk is könnyű, ami értéket képvisel, akkor azt nem kell feltétlenül önmagából kifordítani azért, hogy az a következő évben is jó legyen. Megtölteni új tartalommal viszont igen, de a
formán azt hiszem megtaláltuk az arányokat. Csak, hogy egyet
mondjak: ne lépjünk túl a hallgató ingerküszöbén, ne az legyen,
hogy azt mondja, aha, egy jó kis mozin voltam, meg valaki orgonálgatott. A másik irányba se lépjünk túl az ingerküszöbén,
ne mondja azt, hogy egész jó volt, csak egy kicsit unatkoztam.
A kettő között kell valahogy megtalálni a helyes arányt, azt hiszem nekünk ez sikerült.
- Én nagyon szeretem a rockot, a füstös-karcos hangú énekeseket, de ugyanúgy rajongok a klasszikusokért. Ezerszer is meghallgattam már Pavarottit Stinggel, vagy Bono-val, a Metallica-t a San Francisco-i filharmonikusokkal. Ilyen zenei csavaron
nem gondolkodsz? Bár lehet, hogy egy Guns n Roses szám nem
is játszható el orgonán.
- De, játszható és a horizonton is van. Csináltam én, amikor még
senki nem csinálta, akkor még izgalmas volt. Játszottam Csillagok háborúja átiratot, Indiana Jones átiratot, musicalek átiratát orgonára. Aztán amikor hirtelen mindenki rájött arra, hogy
ez milyen jó buli, akkor azt mondtam, hogy inkább hagyjuk,
inkább én valami mást csinálnék. Akkor álltam színpadra azzal, hogy az utcai táncot, a street dance-t és Bach zenéjét gyúrtuk össze. Talán a művészi paletta két legtávolabbi részét sikerült egy színpadra állítani. Akkor ez volt izgalmas, azt majd jövőre fogom nektek eljátszani. Szintén a Lords of the Organ keretein belül készítettünk egy összegyúrását Bach D-mol Toccata és Fuga-jának és a James Bond főtémájának egyvelegét. Jö-

gonakoncerteknek is ad helyet. Már zsúfolásig megtelt a terem,
de a kint rekedt sok zeneszerető sem adta fel, a templom előtti téren hallgatták a kiszűrődő zenét. Sok szépséges mű közül
egyszer csak felcsendült Bach D-mol toccata és fúgája. Első ismerkedésem a komoly enével, de már elvarázsol. Olyan erővel
harsannak fel az orgonasípok, hogy szinte beleremeg a terem. A
hangok mintha a kupola felé szállva az égig hirdetnék: itt most
béke és szeretet ölelte át a teret. Az ódon templom falai közt
a zene hatására számomra megelevenedett a történelem. Előttem a Kós Károly terve alapján épített márvány sírkő. Mögötte,
Apafi Mihály és Bornemissza Anna sírhelye. A falakon címerek
százai, a padok hátlapján céhes táblák hirdetik sok száz év történetét. Akárcsak Johann Sebastian Bach, aki a lipcsei Tamás
templom karmestereként gondolta volna, hogy zenéjével meghódítja a világot évszázadok múlva is?
A zene kábulatában léptem ki a térre, ahol újabb élmény fogadott. Mint egy égi üdvözlet, ajándék, óriás pelyhekben hullott
le az első hó. Kristályai táncot jártak az enyhe szélben, majd
néhányuk elolvadt kipirult arcomon. Még mindig tartott a varázslat. A téren álló híres Sárkányölő Szent György szobor lándzsája helyén én karmesterpálcát véltem felfedezni, s a sárkány
ezen elmosolyodott… A sarkon egy néni sültgesztenyét árult.

vőre 25. filmjéhez érkezik a James Bond sorozat, és gondoltam,
mi is megünnepeljük, én is nagy James Bond rajongó vagyok,
így Bach és Bond találkozik majd a színpadon. Valami izgalmas
újdonság mindig van, de ez inkább a fűszer kell, hogy legyen.
Az alapétel, az alapkoncepció azt gondolom, hogy szép ebben
a formában.
- A koncerteken kell a füleknek az ismerős dal? Egy dallam valamelyik filmből, vagy a mobiltelefonokból, kapucsengőkből harsogó klasszikus?
- Is-is. Az arányokat kell eltalálni, minden ezen múlik. Ha csupa csengőhangot játszom, akkor azt mondják, hogy Rákász nem
mondott semmit, mert ezt a telefonjaikkal is le tudták volna játszani. Ha csupa olyat játszom, ami nekem izgalmas, mert senki nem játszotta még és ez mekkora művészi kihívás nekem, akkor az meg azért nem jó, mert akkor úgy mennek haza, hogy hát
igen, de azért jó lett volna legalább egy csengőhang. A kettő között megtalálni a középutat, hogy hány csengőhang, hány újdonság kell ahhoz, hogy a hallgató úgy menjen haza, hogy jól érezte
magát, hogy feltöltődött. Kell, hogy a néző otthon érezze magát
a koncerten, és kell, hogy új horizontokat nyisson meg minden
egyes koncert. Művészként az embernek az a dolga, hogy legalább egy hajszállal följebb emelje a hallgatóját, ha ezt nem teszi
meg művészként, akkor elbukik, az ripacskodás.
- A november 14-ei tiszaújvárosi koncerteden milyen zenei kalandozásokat kínálsz?
- A Lords of the Organ hangversenyeken Bach mindig van, most
is lesz. Ezúttal egy „csikó-kori” Bach darabot hozok. Olyan izgalmas látni Bachot, olyan mintha a háta mögé nézegetne folyamatosan, hogy vajon tudják-e ezt mások is, mint amit én tudok. Az egész darab így van megkomponálva. Nagyon izgalmas a C-dúr preludium és fúga. Játszom Handel tűzijátékzenéjét, és majd megbeszéljük a közönséggel, hogy ez a ravasz fickó, George Friedrich Handel, hogyan csavarta az ujja köré a kor
egyik legellenszenvesebb figuráját, az angol királyt. Aztán játszom egy Vivaldi concertót, ami kapcsán kiderül, hogy voltak
akkor is trollok, - ugye nem az interneten -, de kellő módon tudtak adni a másiknak, név nélkül. Vivaldinak bizony volt egy-két
ilyen trollja. Aztán játszom a Rákóczi indulót, Berlioz szerzeményét, amit szintén körbejárunk, hogy miért is egy francia írta
meg nekünk a Rákóczi indulót. Érdekes, hogy amikor a kiegyezés után megjelent egy kis füzet, benne a nemzet három dala, a
Himnusz, a Szózat és a Rákóczi induló, és ehhez képest nem mi
írjuk meg, hanem egy francia, miért? Na ezt körüljárom majd a
koncerten, meg azt is, hogy ki volt az a vak pali, mert egy ország
énekli szemlesütve, hogy vakpali, vakpali mindent lát....kiderül
a koncerten az is, hogy, hogy keveredik ez a szöveg a Rákóczi
indulóba, mert van annak egy másik, egy istentől való szövege
is. A koncert vége, talán nem hiba csúcspontnak hívni, Gustav
Holst darabja, a Bolygók szvitből a Jupiter, a legnagyobb bolygó a naprendszerünkben. Ez a derék angol megkomponálta az
egész naprendszert, én most a legátütőbb erejűt hozom, ami már
majdnem filmzene. Olyannyira majdnem, hogy a legnagyobbak
kértek kölcsön Gustav Holst ciklusából egy-egy témát, hangulatot. Csak néhány film a sok közül: a Gladiátorhoz, a Karib tenger kalózaihoz, a Csillagok háborújához, a Harry Potterhez, a
Gyűrűk urához. Ezzel zárom majd a koncertet, úgyhogy a barokk kortól egészen a világűrig repülünk majd.
- Gergely! Ha éppen nem az orgonán játszol, és nem a saját zenédben vagy benne, akkor hol vagy és mit csinálsz?
- Próbálom megőrizni a józanságomat, két pici gyerekkel. Van
egy egyéves, meg egy négyéves fiam, akik nem a Rákász Gergely koncertorgonistát ismerik, hanem az apát, akit meg lehet
lovacskázni, meg akivel lehet birkózni, az apát, akinek ellen lehet állni, és azt lehet mondani, hogy nem. Úgyhogy ez egy külön
projekt. De azt kell, hogy mondjam, nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy az orgonálás mellett lehet ez is a projektem. Soha
nem gondoltam, hogy ekkora kaland lesz apának lenni.
berta
Kellemes illata csábított. Vettem pár darabot. Boldogság íze
volt, Bach zenéjével fűszerezve.
Volt még számos koncertélmény életemben. Granadában a
Szűz Mária Katedrális falai között hallhattam újra Bachot, ahol
a térben kinyúló, vízszintes orgonasípok ontották a hangokat. A
kápolnában Spanyol Izabella és Ferdinánd király márványsírja volt.
Vagy Carl Orff híres darabja a Carmina Burana, a Milánói Scala kórusának előadásában. Amikor felcsendült az O Fortuna első taktusa, zenekar és énekkar együtt, az egy felejthetetlen pillanat.
Varnus Xavér orgonakoncertje református templomunkban emlékezetes maradt.
A közeljövőben is lesz orgonahangverseny városunkban, amit
nagy érdeklődéssel várok.
Ilyen számomra a zene varázsa. Egy más világba visz. Az én világomba, ami egy játékos, boldog világ.
A zene megtalál, ha Te is keresed. Vidd magaddal, legyen társad! Nem bánod meg.
Gál T. Olgi
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Mentős tetris challenge
Sorra jelennek meg fotók a közösségi oldalakon, melyeken különböző szakmák képviselői pakolják maguk köré azokat az eszközöket, melyekkel a mindennapokban dolgoznak. A tetris challenge-hez most a tiszaújvárosi mentősök is csatlakoztak.
Az első ilyen fotó még 1987-ben született, akkor egy gondnok mutatta meg a nagyvilágnak,
hogy hogyan is néz ki a szerszámosládája tartalma, ha mindent szépen, tökéletes szögben
rendez el. 2018 novemberében egy új-zélandi rendőrautóból pakolták ki a tartalmát, maga a tetris challenge azonban 2019. szeptember 1-jén kezdődött, ekkor egy zürichi rendőrautóból pakoltak ki a járőrök és posztjukban megjelölték, kiket hívnak ki, hogy csinálják utánuk a mutatványt. Azóta az egész világot bejárta már a kihívás, melyhez városunkban most a mentősök is csatlakoztak.
Az ötlet Szalóki Jánosé volt, aki évek óta készít
gyönyörű légi felvételeket városunkról. A Multicopter Hungary néven található facebook-oldalon most a tiszaújvárosi mentősökről készült
fotók a legnépszerűbbek.
- Több helyen láttam az interneten, hogy elkezdődött ez a kihívás - mondta Szalóki János -,
gondoltam, hogy itt is el lehetne készíteni ezeket a fotókat, kérdezzük meg a helyi szerveket,
hogy benne lennének-e egy ilyen fotózásban.
Nem számítottam arra, hogy ennyire látványos
lesz, és hogy ilyen gyorsan kipakolnak az autóból a mentősök. A felvételeket 6-7 méter magasból készítettem, szerintem jól sikerültek.
És nem csak János szerint.
- Elég sokszor láttuk már a felszerelésünket különböző aspektusból - mondta Molnár Gábor
mentőtiszt -, de így együtt még nem. Jól sikerültek a fotók, a közösségi médiában elég sokan próbálkoztak már hasonlóval. Szerintem ez
egy nagyon jó kezdeményezés, hiszen az emberek így látják, hogy milyen eszközökkel dolgozunk és milyen a felszerelésünk.
Kipakolni sem tartott sokáig és a visszapakolás
is percek alatt megtörtént, hisz mindennek pontos helye van, hogy a szakemberek tudják, mikor mihez kell nyúlniuk. Így szétterítve azonban még a mentősöket is meglepte az esetkocsi tartalma.

A természetesség a legfontosabb
Valódi szépségeket keresnek, akik
megjelenésükkel, gondolkodásmódjukkal és értékrendjükkel is kiemelkednek. A Nemzet Szépe versenyre idén több mint kétszázan jelentkeztek, a korona a 23 éves, Tiszaújvárosból származó Biba Kitti fejére került, ő képviselheti hazánkat az
Abu Dhabi-ban rendezendő világversenyen november végén.
Kitti két évvel ezelőtt már elindult ezen a versenyen, akkor második helyezést ért el. Most
úgy gondolta, újra megpróbálja.
- Azért választottam ezt a versenyt - mondta Kitti -, mert a természetességről szól. Ne-

Aktuális

5. oldal

Igent mondtak a kihívásra

Élménynek, látványnak sem utolsó. Mentősök a mozaikban. 						
- Érdekes látvány volt - mondta Koczákné
Vincze Kata mentőtiszt -, természetesen tudjuk, hogy mi van a kocsin, hogy mihez kell
nyúlni szükség esetén, de így szétpakolva,
nem gondoltam volna, hogy ilyen sok esz-

köz van az autónkon. Vannak persze olyanok,
amiket szerencsére ritkán használunk, ilyenek
a gyermekek mentéséhez szükséges eszközök,
ennek nagyon örülünk, hogy ritkán kerülünk
olyan szituációba, ahol kisgyermek van súlyos

Fotó: Multicopter Hungary

állapotban. Nagyon jó érzés volt részt venni a
kihívásban, megtiszteltetés, hogy mi is megmutathatjuk magunkat, örültünk a megkeresésnek.
Fodor Petra

Biba Kitti a Nemzet Szépe

kem fontos volt, hogy olyan versenyen induljak, ahol nem indulhat az, aki bármilyen plasztikai beavatkozáson túlesett. Több mint kétszázan jelentkeztünk, ebből választották ki azt a
tíz lányt, aki részt vett a végső megmérettetésen. Volt egy közönségszavazás, majd egy sajtótájékoztató keretében választották ki az első
három helyezettet.
- Mi motivált, hogy indulj ezen a versenyen?
- A család és a barátok is közrejátszottak természetesen, de én is régóta szemezgettem már ezzel, hogy jó lenne megpróbálni, tehát is-is.
- Mit keres egy ilyen versenyen a zsűri? Ki a
szép?
- A szépség relatív, kinek mi a szép. Mindegy,

Kitti nagy pillanata.

A királynő udvarhölgyei társaságában.

hogy én annak tartom-e magam, ha a zsűriben
olyan emberek ülnek, akik nem így gondolják.
Egy ilyen versenyen azért megy a mérlegelés,
próbálja magát elhelyezni az ember, nézegeti,
hogy ki lehet az első, de rivalizálás egyáltalán
nincs. Így, hogy itt a természetesség a legfontosabb, úgy gondolom, a klasszikus szépségeket keresik, aki belsőleg és külsőleg is természetes.
- Mi a következő állomás?
- A Nemzet Szépe szépségverseny a Miss Nation világverseny része, melyet november végén Abu Dhabi-ban húsz ország részvételével
rendeznek meg. Addig is élem mindennapjaimat, próbálok nem túlságosan belemerülni eb-

be, és természetesnek felfogni, hogy ott leszek.
Lelkiekben nem igazán lehet szerintem egy
ilyenre felkészülni, testileg pedig annyi, hogy
többet edzek.
- Hogy telnek a mindennapok?
- Szombathelyen élek most, ott dolgozom
HR-esként, mellette egyetemre járok Sopronba
és Budapestre, szóval nem unatkozom.
- Változott valami a verseny óta?
- Nyilván örül az ember egy ilyen sikernek, de
nem érzem úgy, hogy megváltoztatott volna
bennem bármit is. A család, a barátok nagyon
örültek, sok pozitív visszajelzést kaptam, ezek
mind nagyon jól esnek.
Fodor Petra

Világ
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Csúcstámadás Kirgizisztánban
(Hegy)Csúcsokat döngető teljesítményt ért
el Drahosné Orbán Erzsébet. Zsike a nyáron
egy 10 fős csapattal megmászta a kirgizisztáni Pamír hegység 5130 méteres csúcsát. Ez
a teljesítmény azért is rendkívüli, mert a társaság három női hegymászója volt az az első női trió, akik magyarként meghódították
a csúcsot. Zsike férje, Drahos Mihály is tagja volt az expedíciónak, ő nem csak emlékekkel, fotókkal és videókkal tért haza, hanem magaslatokat meghódító élményeit lejegyezve egy útinaplóval, amit elkövetkező
számainkban több részletben, itt, a Krónika
hasábjain is olvashatnak. A hegymászó házaspárt bizonyára sokan ismerik, noha Muhiban laknak, de Tiszaújvárosban dolgoznak
30 éve.

Kirgizisztán - Yuchin Expedíció
2019 I.
Előzmények és a kezdet

Több mint tíz éve, hogy a nejemmel megismerkedtünk a magashegyek világával, amely első
látásra szerelemnek bizonyult, és azóta is tart.
Amikor csak lehetőségeink engedik, meg sem
állunk a hazánkat körülölelő hegységek valamelyik magaslatáig.
Immáron öt évvel ezelőtt a tiszaújvárosi természetjárókkal közösen úgy határoztunk, hogy
belekóstolunk a háromezer méter feletti hegycsúcsok világába. Ilyen helyekre azonban már
nem illik csak úgy saját elhatározásból nekiindulni, ezért keresnünk kellett olyan vezetőket,
akik rendelkeznek magashegyi jártassággal és
képesek biztonságosan vezetni bennünket. Így
ismerkedtünk meg a győri Ibexsport két remek
hegymászójával, Kovács Alberttel és Kovács
Zoltánnal, akikkel azóta számtalan kalandot átéltünk már, elsősorban az osztrák és olasz Alpok legmagasabb csúcsait ostromolva és sikeresen meghódítva. Az eltelt évek alatt kapcsolatunk remek sportbarátsággá kovácsolódott és
minden évben eltöltünk néhány napot közösen

Színkavalkád a piacon.

az örök hó birodalmában.
Alberték három évvel ezelőtt belekezdtek a saját szervezésű Hópárduc expedíció sorozatukba, amely a volt Szovjetunió területén található
öt hétezer méter feletti hegycsúcs meghódításából áll. Ma e hegycsúcsok közül kettő Tádzsikisztánban, három pedig Kirgizisztánban található. Ők az elmúlt három nyarat már Kirgizisztánban a Pamír és a Tien-shan hegységek ormait ostromolva töltötték, ezért tavaly úgy döntöttek, meghívnak néhány embert magukkal
egy kis ízelítőt adva nekik az expedíciós hegymászás szépségeiből és nehézségeiből egyaránt. Óriási megtiszteltetésnek vettük, hogy mi
is mindketten bekerültünk a meghívottak közé.
Az expedíció nem egy hétköznapi kihívásnak
ígérkezett, ezért alaposan átgondoltuk a várható pozitív és negatív hatásokat egyaránt, és úgy
határoztunk, hogy már csak életkorunknál fogva sem biztos, hogy sok ilyen lehetőséget tartogat számunkra még a sors, így szilárd elhatározással belevágtunk ebbe a vállalkozásba és elfogadva kedves barátaink invitálását, lelkesen
csatlakoztunk a Yuchin Expedíció 2019 csapatához.
Az elhatározástól az indulásig eltelt egy évben
becsületesen készültünk életünk nagy kalandjára lélekben és fizikailag egyaránt, amikor egyszer csak azon kaptuk magunkat, hogy elérkezett a kissé szorongva várt indulás napja.
Repülőgépünk - amelyre már januárban megvettük a jegyeket - a Bécs–Schwechati nemzetközi repülőtérről indult Moszkvába a Sheremetyevo repülőtérre, ahol két óra várakozás
után átszálltunk arra a gépre, amely Kirgizisztánba repített minket mintegy hatórányi utazással. Kirgizisztánról előzetesen annyit kell tudni,
hogy kétszer nagyobb területen fele annyi ember él, mint Magyarországon és területének kilencven százaléka magashegységnek minősül.

1. nap: Ázsia Svájca és a retro

Hajnali fél ötkor sikeresen leszáll a repülőgépünk Osh-ban, Kirgizisztán második legnagyobb városában. A viszonylag hosszú útlevélellenőrzést követően megkerestük komoly méretű és súlyú poggyászunkat (hiszen a ruházaton túlmenően kötelet, hágóvasakat, sátrat, hálózsákokat, derékaljat, gázfőzőket, edényeket,
élelmet is hoztunk magunkkal) és reggel hat
órára érünk a szállásunkra a város szélén lévő
Sunrice Hotelbe.
Még a repülőtéren egy tinédzser suhanc mindenkinek a kezébe nyom két darab celofánba csomagolt gyári mobiltelefon SIM kártyát,
amelynek igen nagy hasznát vesszük itt tartózkodásunk alatt, mivel fillérekért (kb. 200,Ft) biztosítja a mobilnet kapcsolatot egy hétig,
ahol találunk kellő lefedettséget.
A hotelben elaludni nemigen tudunk - erre a repülőgépen sem fecséreltük az időt, a várható
kalandok izgalma miatt - ezért fél nyolckor már
reggelizünk, és elindulunk taxikkal a városnyi
méretű bazárba megvásárolni a még szükséges eszközöket és némi élelmiszert. Megdöbbenten vesszük tudomásul, hogy a legnagyobb
kihívást a helyi fizetőeszköz beszerzése jelenti (szom a neve és négy forintért adnak egyet),
mivel sehol sem akarnak cserébe eurót elfogadni a pénzváltók. A forinttal értelemszerűen nem
is próbálkozunk.
Miután az ötödik banknál sikerül szert tenni

Indulás!
némi helyi valutára, következhet a vásárlás, itt
ugyanis nincsenek hipermarketek, hanem mindent ezen a nagy kiterjedésű és zsúfolt bazárban lehet megvásárolni, ahol természetesen
bankkártya használata szóba sem jöhet.
Kirgizisztán európai szemmel egy kicsit ellentmondásos és nehezen átlátható ország. A legelső, ami az ideérkező turistának feltűnik, az a
retro érzés. A házak kissé kopottasak, sokszor
befejezetlenek, az autók öregek - főleg kocka Ladák, Daewoo Matizok, és öreg Mercedes
Sprinterek alkotják a gépjárműparkot, amik katalizátorok hiányában okádják a füstöt - , a levegőben fojtogató szagok keverednek. A városi
közlekedés kaotikus, az autóvezetők szemmel
láthatóan fittyet hánynak a szabályokra.
A járdák szegélyénél derékig érő vízelvezető
árkok láthatóak, mindenféle rács nélkül, úgy
kell átugrálni felettük. A gyalogosátkelőknél
betontömbök szolgálnak lépcsőként. Akadálymentesítésnek szikrája sem fedezhető fel a városban. Osh nem a mozgáskorlátozottak és babakocsit toló kismamák Mekkája. Ezzel talán
minden negatívumot felsoroltam.
Lehet, hogy hihetetlenül hangzik, de Kirgizisztánban nagyon jó a közbiztonság, az emberek
kedvesek, segítőkészek; rácsodálkoznak ugyan
a turistára, de ez nem zavaró. Idős bácsikák a
piacon meglepő módon tisztában vannak vele,
hogy Magyarország fővárosa Budapest és lelkesen üdvözölnek bennünket. Ugyanis a kirgizek testvérnépnek tartanak minket, úgy vélik
a származásunk közös nomád tőről fakad. Nálunk szerintem kevesebben tudják, hogy Kirgizisztán fővárosa Biskek. Kirgizisztánt egyébként a turisták joggal Ázsia Svájcának is nevezik, ami a természeti látványvilágot illeti, és ezt
mi is csak megerősíteni tudjuk.
A sikeres vásárlást követően pihenésképpen
beülünk egy, a hotelhez közeli autentikus étterembe, ahol parázson sütött saslikot és birkahússal töltött sült tésztát eszünk, helyi csapolt
sörrel, illetve tradicionális kirgiz teával leöblítve.
Holnap reggel korán elhagyjuk Osh városát,
és útra kelünk az ősi Selyemúton a Pamírba,
az Achik Tash nevű hegymászó alaptáborba,
amely utazás már előre is kalandosnak ígérkezik.

2. nap: Selyemúton, földúton
az alaptáborig

Szép élményeket ígér az alaptáborból való kilátás.

Reggeli után sikeresen betuszkoljuk a helyben
beszerzett élelmiszert a csomagjainkba, majd
feltöltjük az ivózsákjainkat vízzel, amelyekbe
azért literenként egy szem vízfertőtlenítő tablettát is dobunk, elkerülendő az itteni vírusokkal való randevút. A csapvíz fogyasztása európai gyomornak nem ajánlott, különösen egy
hegymászó expedíció indulásakor, mivel megpecsételheti egy év kemény munkáját, amit a
felkészülésbe fektettünk.
Bepakoljuk az értünk jövő Mercedes kisbuszba időközben meghízott zsákjainkat és elindulunk az ősi Selyemúton délre a kb. 300 kilométerre lévő Achik Tash hegymászó alaptáborba.
A Selyemútnak nemcsak a vonalvezetése ősi,
hanem időnként az állapota is ezt tükrözi. Ennek persze az az oka, hogy a rendszeres heves
esőzések gyakran rámosnak az útra komplett
hegyoldalakat.
Ahogy távolodunk Osh városától, a magassá-

gunk egyre emelkedik. Bő száz kilométer megtétele után már 3500 méter magas hágókon kelünk át. A fák és bokrok egy csapásra eltűnnek, a legmagasabb növény a ritkás fű, ameddig a szem ellát. A táj látványa, amely utunkat
kíséri leírhatatlan. Az erózió által megformált
út menti sziklák a szivárvány minden színében
pompáznak. Ilyet nem lehet látni Európában. A
hegyoldalakon mindenféle haszonállat legelészik, mégis a legmegkapóbb a szabadon kószáló ménesek látványa. A hegyek lábánál elszórtan a pásztorok jurtái színesítik utunkat. Igazi
autentikus látvány. Az út mentén tízéves forma mosdatlan gyerek árul kétes tisztaságú üdítőitalos palackból kumiszt. Természetesen nem
élünk a vásárlás lehetőségével, mivel az elkövetkező napokra komoly terveink vannak a Pamírral. (Vagy neki velünk, ez ebben a pillanatban még nem tudható!)
Háromezer méter feletti hágókon a 33 fokos
kánikula olyannyira mérséklődik, hogy még
lencsényi jégesőt is kapunk a nyakunkba.
A Pamír első látványa a magas hegyekhez szokott szemet is elhomályosítja néhány másodpercre. A hétezer méter fölé törő, hófödte hegycsúcsokat megpillantva enyhén sokkos állapotba kerülünk. Úgy érezzük, ez minden pénzt
megér, és ekkor már sejtjük, hogy még csak
most kezdődnek az igazi kalandok.
Ötórányi utazás után elérkezik az utunk legérdekesebb része, ugyanis a hátralévő harminc
kilométert az Alaj és a Pamír hegységek közötti füves sztyeppén átvezető gödrös, végtelenül
rossz minőségű földúton kell leküzdeni! Mifelénk egy jó érzésű traktoros kétszer is meggondolná, hogy ráhajtson-e az ilyen minőségű földútra, amelyet időnként - vagy inkább gyakran
- patakmedrek kereszteznek, viszonylag bő víztartalommal, természetesen mindenféle hídalkalmatosság nélkül.
A sztyeppén is jurták sorakoznak rendezetlenül elszórva, amelyek mellett birkák, tehenek, szamarak, lovak legelésznek csordákban,
és mindezt megkoronázza egy, az út mellett pihenő kétpúpú teve látványa. Az út menti porban 5-8 éves forma maszatos kirgiz gyerekek
rohangálnak széles vigyorral az arcukon bennünket meglátva.
A 30 kilométeres távot több mint másfél óra
alatt tesszük meg, ami azért beszédes adat egy
gyakorlott utazónak. A kisbusz hátsó lökhárítója időnként súrolja a patakmedrek partját az
átkeléskor, kétséget ébresztve bennünk a valaha történő sikeres megérkezésünkről. Amikor megpillantjuk az alaptábor sárga expedíciós sátrait, önkéntelenül is megkönnyebbülten
felsóhajtunk.
A Tien-Shan nevű alaptáborba megérkezve
Szergej, a táborvezető fogad minket széles mosollyal, amely főleg az Albertékkel való sokéves ismeretségének és az újratalálkozás örömének szól. Szergej jól beszél németül, ezért a
kommunikáció elsősorban ezen a nyelven zajlik.
Az alaptábor a Pamír legszélén, 3600 méter
magasságban helyezkedik el, számtalan tavacska, tengerszem ölelésében. A hely mikroklímájára jellemző, hogy míg az Alpokban ebben a
magasságban már nem olvad el a hó, addig itt
gyönyörű virágokkal teli füves rétek és zöld
domboldalak pompáznak körös-körül.
(folytatjuk)
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Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár
DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Derkó MiniGaléria
Színház Határok Nélkül - Országomat egy ló(erő)ért - fotókiállítás
Látogatható: november 20-ig
November 10. (vasárnap) 17.00 óra
Komolyzenei koncert - Közreműködik a Tiszaújvárosi Református Énekkar, a Mezőkeresztesi Kamarakórus és Kéry Tamás zongoraművész
Belépődíj: 700 Ft
November 19. (kedd) 10.00 és 14.00 óra
Pumukli - mesejáték egy felvonásban gyerekeknek és felnőtteknek a Hadart Színház előadásában
Belépődíj: 1000 Ft

VÁROSI KIÁLLÍTÓTEREM

November 13. (szerda) 17.00 óra
Máger Ágnes festőművész Szent és profán című kiállításának megnyitója
Látogatható: december 5-ig

TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ

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 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
November 15. (péntek) 17.00 óra
„A könyv: nagyítóüveg” - „Bezzeg a …” - Miért vagyunk
folyton elégedetlenek?
Vezeti: Kázsmér Ágnes könyvtáros, fejlesztő biblioterapeuta
Helyszín: a könyvtár előadóterme
November 16. (szombat) 11.00 óra		
„Angolozó” társalgási klub
A beszélgetést vezeti: Pomichal Anna idegennyelvi kommunikátor
Helyszín: a könyvtár előadóterme

TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR

November 15. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután - Játéklehetőség logikai és stratégiai társasjátékokkal, kártyajátékokkal
Játékmester: Borsósné Doktor Éva könyvtáros
November 19. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit
HÍRES EMBEREK - HÍRES VÁROSOK PÁLYÁZAT
A TOTÓ témája minden hónapban egy híres ember, a feladatlap kérdései pedig a hozzá köthető várossal kapcsolatosak.
Novemberi témák:
- Hugyecz László (1893-1958)
- Sanghaj
A feladatok elérhetők minden hónap 15-éig, leadhatók minden hónap utolsó munkanapjáig személyesen a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocskai u. 33.), és a
Hamvas Béla Városi Könyvtárban (Tiszaújváros, Széchenyi u. 37.), valamint elektronikusan a Hamvas Béla Városi
Könyvtár honlapján (http:///www.tmkk.tiszaujvaros.hu) és
Facebook oldalán (www.facebook.com/hamvas.konyvtar).
A résztvevő játékosok havonta tájékozódhatnak a beküldött
feladataik eredményéről az alábbi elérhetőségen: borsosne.
doktor.eva@tujvaros.hu email címen, vagy a 49/544-552-es
telefonszámon.

Kultúra/Oktatás

7. oldal

kronika@tiszatv.hu

Most lettek igazán brassaisok

Október 25-én kilencedikes
diáktársaim versengtek mókás feladatokon keresztül, és
váltak igazán brassaissá.
Az avató hetén, csütörtökön és pénteken
a „kopaszoknak” minél színesebb összeállítású melegítőalsóból és ingből álló öltözetben kellett suliba jönniük. A fogadalmat idén nem a tizenegyedikesek, hanem maguk a kilencedikes osztályok írták, amit külön-külön elő is adtak elreppelt formában az általuk kiválasztott rapzene kíséretében. A feladatok között volt
bögrepong, keksztorony-építés homlokra, vécépumpa-hajtású kiskocsi gyorsasági verseny, csoki evés műanyag késsel és
villával, kártyavárépítés, papírrepülő hajtogatás és hajítás, tejföllel etetés, toalettpapír tépdesés, vízszivattyúzás szívószállal. Nagyon vicces volt, amikor az osztály tagjai minél több ruhadarabjukat ráadták az egyik osztálytársukra, aki szinte
ki sem látszott a ruhák alól. Nem kis fejtörést okozott a tükörírással írt dalszövegek felismerése, amelyek sokkal inkább

Vicces, játékos feladatok vártak a kopaszokra.
hangzottak nyelvtörőnek, mint slágereknek. Iskolánk alapítványának köszönhetően a nyeremények értékes bowling-pálya kuponok voltak. A rendezvény szervezői a tizenegyedikes szakgimnazisták
voltak. Idén zsűritagként vettem részt a
rendezvényen, mint a diákönkormányzat
elnöke és végzős diák. Jó volt látni, ahogy

az osztályok egy emberként küzdenek a
sikerért, miközben közös élményeket szereznek, és én is egy kicsit újra átélhettem
milyen volt, amikor a zsűriasztal másik
oldalán álltam.
Lovas Laura
12. TG osztályos tanuló
a Brassai diákönkormányzatának elnöke

kronika@tiszatv.hu

Szentírás-felolvasó verseny

2019. október 24-én a Tiszaújvárosi Szent
István Katolikus Általános Iskolában ötödik alkalommal rendeztük meg a megyei
Szentírás-felolvasó versenyt.
Eredmények:
5-6. évfolyam:
I.: Lakatos Viktória (Szent László Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Encs - felkészítő Rácz Lászlóné)
II.: Mérkőy Luca (Tiszaújvárosi Szent
István Katolikus Általános Iskola - felkészítő Gyarmati Anikó)
III.: Suhajda Péter (Tiszaújvárosi Szent
István Katolikus Általános Iskola - felkészítő Mészárosné Zólyomi Gabriella)
III.: Kertész Janka (Szent László Katolikus
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Encs - felkészítő Rácz Lászlóné)

kronika@tiszatv.hu

7-8. évfolyam:
I.: Tyukodi Zóra (Szent László Katolikus
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola, Encs - felkészítő Rácz Lászlóné)
II.: Pöstényi Emília (Hunyadi Mátyás Általános Iskola Tiszaújváros - felkészítő
Magyarné Hadzsi Katalin)
III.: Molnár Levente (Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Miskolc - felkészítő
Konkolyné Sallai Enikő)
III.: Kertész Hanna (Szent László Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Encs - felkészítő Rácz Lászlóné)
Gratulálunk a versenyen részt vevő tanulóknak és a felkészítők pedagógusoknak!
Gál Benjáminné
igazgató

A megyei versenyen 8 iskola diákjai
mérettették meg magukat.

Hírek a Széchenyiből

Összefogás az állatokért
A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános
Iskola diákjai az Állatok világnapja alkalmából minden évben megmutatják jólelkűségüket, és rengeteg adományt gyűjtenek a
Miskolci Állatsegítő Alapítvány és a Mályi
Madármentő Állomás számára. Idén csak
állateledelből 1160 kg gyűlt össze, ezen felül papírtörlőt és fertőtlenítőszert hoztak a
tanulók. A legtöbbet adományozó gyerekek ellátogathattak a MÁSA menhelyére
és a Mályi Madármentő Állomásra. Nagy
szeretettel fogadtak bennünket mindkét helyen, és betekintést nyerhettünk az ott folyó
munkába. Jelenleg 250 elhagyott kutya és
15 cica várja, hogy szerető gazdihoz kerüljön. Sajnos sokuknak csak álom marad az
otthon melege, pedig mindannyian megérdemelnék. A gyerekek örömmel simogatták
és sétáltatták a kutyusokat. Iskolánk nagyon
fontosnak tartja ezeket a szemléletformáló
programokat, melyek segítik a jövő nemzedékét abban, hogy tudatos, felelős állattartókká váljanak.
Mateksikerek
2019. október 11-én rendezték meg Sa-

A gyerekek személyesen vitték el adományaikat a menhelyre.
jószentpéteren a Bolyai matematika
csapatversenyt, melynek eredményhirdetésére a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskolából a 3.a osztályos
gyerekek kaptak meghívót, akik a 2. helyezést érték el. A csapat tagjai: Bihari
Mira Hanna, Kiss-Kulcsár Zsuzsanna,
Kosik Kende Benedek, Suba Flóra (felkészítő: Iványiné Burai Éva). A nyol-

A Tisza TV műsora

November 7., csütörtök
10:00 A képviselő-testület rendkívüli ülésének közvetítése
Utána: A szerdai adás ismétlése
Utána: A testületi ülés ismétlése
November 11., hétfő
18:00 Sporthétfő: a Phoenix KK - Eger kosárlabda-, és a Ti-

cadik évfolyamon versenyzők is szépen teljesítettek, a 8. helyen végeztek.
A csapat tagjai: Erdei Bálint 8. a, Görzsöny Gréta 8. c, Kassai László Balázs
8.a, Lenke Adél 8.a (felkészítő: Dózsa
Imre).
		
Rácz Zita
munkaközösség-vezető

szaújváros - Eger labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről
November 13., szerda
18:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Őszi munkák,
téli felkészülés - Bajnoki mérkőzések
18:15 Hétről-hétre: Öko anyu a házban - Márton napi mulatság és
táncház - Komolyzenei koncert a zene világnapja alkalmából - Közelmúlt - Foci és kosár összefoglalók - Cívis-Clean Cyclocross
November 14., csütörtök
10:00 A képviselő-testület rendkívüli ülésének közvetítése
Utána: a szerdai adás ismétlése
Utána: a testületi ülés ismétlése

Közlemények

8. oldal

Ülésezik
az önkormányzat

Utalvány helyett
pénz

Tiszaújváros képviselő-testülete 2019. november 7-én (csütörtök) 10:00 órától rendkívüli ülést tart a Városháza III. emeleti
tanácskozó termében.
Napirendi javaslat:
1. Javaslat szavazatszámláló bizottság létrehozására
2. Javaslat Tiszaújváros alpolgármestereinek megválasztására
3. Tiszaújváros alpolgármestereinek eskütétele
4. Javaslat az alpolgármesterek tiszteletdíjának és juttatásainak
megállapítására
5. Javaslat a képviselő-testület mellett működő állandó bizottságok elnökeinek, alelnökeinek, tagjainak, és a tanácsnokok megválasztására
6. A külső bizottsági tagok eskütétele

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Szülőket,
Törvényes Képviselőket, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez, illetve a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásához kapcsolódóan a korábban természetbeni támogatásként nyújtott Erzsébet-utalvány helyett - jogszabályváltozás miatt - pénzbeli támogatást folyósítunk, annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek,
akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, vagy a
hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetre való jogosultsága 2019. november 1-jén fennállt. A pénzbeli támogatás folyósítása postai úton, legkésőbb 2019. november 25.
napjáig történik.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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 0680-200-766/3-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

2019. november 7.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Steinerné Vasvári Éva

kompenzációs listán mandátumot szerzett képviselő
2019. november 13-án (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői szoba.
Polgármesteri Hivatal

Tisza úti vásár

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár
következő időpontja 2019. november 08. (péntek).
TiszaújvárosiVárosgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

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. november 14-én (csütörtökön) végzi el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Zöld növényi hulladék

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

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

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

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:

Tiszaújváros
babát vár program
Tiszaújváros Város Önkormányzata 2019. június 1-jén a miskolci Auchan Áruházak együttműködésével babaváró programot indított útjára, melynek keretében az újszülöttek családja
megközelítőleg 10.000 Ft értékű ajándékcsomagban részesül.
A babaváró program keretében az a szülő támogatható, aki:
• tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik,
• életvitelszerűen Tiszaújvárosban él,
• gyermeke 2019. június 1. napján, illetve azt követően született.

• 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

Az ajándékcsomag átvételére jogosító, az Auchan Magyarország Kft. által kiállított kupon átvehető az alábbi helyszínen:
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) 22.,
24., 27. iroda.
A kupon átvételének feltételei:
• a szülő tiszaújvárosi lakóhelyének igazolása (lakcímkártya),
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatának bemutatása,
• szülői nyilatkozat az életvitelszerű tiszaújvárosi tartózkodási helyről.
Az ajándékcsomag miskolci Auchan Áruházakban történő átvételére a szülő a gyermek születési anyakönyvi kivonatának
kiállításától számított 30 napon belül jogosult.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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. november 7.

Szakács munkakör
A Tiszaújvárosi Református Óvoda felvételt hirdet 1 fő szakács
munkakör betöltésére.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
• Szakirányú végzettség.
• Egészségügyi alkalmasság.
• Büntetlen előélet.
• Közétkeztetésben szerzett szakmai tapasztalat.
• Azonosulás és egyetértés az egyházi szellemiséggel.
A szakmai önéletrajzot a tiszirefiovoda@gmail.com e-mail címre várjuk, beküldési határideje: 2019. november 26.
Halász Zoltánné
óvodavezető

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.

Temetői autóbuszjáratok
menetrendje

2019. november 8-tól december 31-éig a temetői járat kizárólag pénteki napokon közlekedik
Indul 11.30

Érk.

Tisza-part városrész

Érk.

13.25

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

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 hónap próbaidő kikötésével 1 év határozott időre szóló alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
• Szakközépiskolai vagy szakiskolai végzettség
• B kategóriás jogosítvány
Előnyt jelent:
• C kategóriás jogosítvány
• Szakmai gyakorlat
• Nehézgépkezelői végzettség
• Autószerelő, autóvillamossági szerelő, karosszérialakatos, géplakatos végzettség
A pályázathoz csatolni kell:
• Szakmai önéletrajzot
• Iskolai végzettséget igazoló oklevél-, jogosítványmásolatot
• Hozzájáruló nyilatkozatot az álláshirdetésben foglalt személyes adatok kezeléséhez az álláshirdetéssel összefüggésben
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• A Társaság gépparkjának napi ellenőrzése, karbantartása és kisebb javítások elvégzése (személyautók, teherautók, kertészeti
gépjárművek, építőipari munkagépek)
• Egyéb felmerülő karbantartási munkák elvégzése
• Szakszerű üzemzavar-elhárításban való részvétel
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 19.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda
Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címére, illetve
elektronikusan a varosgazda@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-636
Kerékgyártó István
ügyvezető

9. oldal

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. 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
• bizonyítványmásolatot
• erkölcsi bizonyítványt, (visszaigazolás
megléte)
• a borítékon fel kell tüntetni az 101713/2019 számot.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. 11. 18
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.
11. 19
Az állás betölthető: 2019. 11. 21
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

Tájékoztató a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató
Központ bevezetésével kapcsolatosan
Tisztelt Szálláshely-szolgáltatók!
A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató
Központ (a továbbiakban: NTAK) célja
az országos statisztikai adatgyűjtés segítése és a magyarországi turizmusfejlesztéshez szükséges szálláshelyek vendégforgalmi-adatainak naprakész biztosítása,
a szektor átláthatóságának megteremtése,
továbbá a szálláshely-szolgáltatók adminisztrációs terheinek és kötelezettségeinek csökkentése.
Az adatszolgáltatást, valamint a NTAK
működését a 2016. évi CLVI. törvény és a
237/2018. (XII.10.) Korm. rendelet tartalmazza. A hivatkozott jogszabályok határozzák meg a regisztráció ütemezését, a kötelező adatszolgáltatás rendjét, a főbb technikai, valamint a vendéglátónyilvántartó-szoftverre vonatkozó adatokat. A NTAK
üzemeltetőjeként Magyarország Kormánya
a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-t (a
továbbiakban: MTÜ) jelölte ki.
2019. június 28-ától a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) 5. § (3)
bekezdése értelmében szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshelykezelő
szoftverrel! A tevékenység megkezdésére
vonatkozó bejelentéshez pedig mellékelni kell a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot is.
A 237/2018. (XII.10.) Korm. rendelet értelmében a NTAK-hoz történő adatszolgáltatás is szálláshelykezelő szoftveren
keresztül valósul meg.
A jogszabály alapján az adatszolgáltatási
kötelezettség ütemezetten történik:
2019. július 1-jével a szállodáknak,
2019. október 1-jével a panzióknak, míg
2020. január 1-jével a kempingeknek,
üdülőházaknak, közösségi- és egyéb szálláshelyeknek kötelező a NTAK kommunikációra képes szálláshelykezelő szoftvert alkalmazniuk.
A részletekről a NTAK honlapján https://
info.ntak.hu/ találhatnak folyamatosan

frissülő részletes információkat.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a
- szállodáknak és panzióknak 2019. november 30. napjáig kell dokumentummal
igazolniuk a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felé, hogy rendelkeznek szálláshelykezelő szoftverrel, valamint nyilatkozniuk kell, hogy a Korm. rendelet 1.
melléklet 1-2./ pontjaiban meghatározott
bejelentési és üzemeltetési követelményeknek megfelelnek;
- kemping/üdülőház/közösségi szálláshely/egyéb szálláshely típusú szálláshelyeknek 2019. november 30. napjáig kell
dokumentummal igazolniuk a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felé, hogy rendelkeznek szálláshelykezelő szoftverrel, valamint nyilatkozniuk kell, hogy a
Korm. rendelet 1. melléklet 3-6./ pontjaiban meghatározott bejelentési és üzemeltetési követelményeknek megfelelnek.
Új szálláshelytípust vezetett be a jogszabály „magánszálláshely” elnevezéssel,
mely az a nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, magánszemély vagy egyéni vállalkozó által hasznosított lakás vagy üdülő, illetve azok egy
lehatárolt részének és hozzátartozó területének hasznosítása, ahol a szobák száma
legfeljebb nyolc, és az ágyak száma legfeljebb tizenhat.
Azon egyéb szálláshely-szolgáltatók,
akik az új jogszabályi előírások szerint
megfelelnek a magánszálláshelyre vonatkozó követelményeknek, 2021. december 31-ig kérelmezhetik, hogy a jegyző a
szálláshely-szolgáltatási bejelentését magánszálláshely szolgáltatásra módosítsa. A kérelemmel egyidejűleg dokumentummal kell igazolniuk, hogy rendelkeznek szálláshelykezelő szoftverrel, továbbá nyilatkoznak, hogy a Korm. rendeletben meghatározott bejelentési és üzemeltetési követelményeknek megfelelnek.
A szálláshely fekvése szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzője 6 évente legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a szálláshely-szolgáltatókat és a szálláshelykezelő szoftver meglétét!

NTAK kompatibilis szoftverek https://info.ntak.hu/szoftverek/
A szálláshely-szolgáltatók az adatszolgáltatási kötelezettségeiket NTAK kompatibilis szoftverekkel teljesíthetik. A kevesebb, mint 8 szobával, 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek a piacon elérhető
szoftverek mellett az MTÜ által ingyenesen biztosított szoftvert is választhatják. Részletesebb információt a https://info.ntak.hu/ingyenes-szoftver/ oldalon olvashatnak.
A NTAK elektronikus felülete (a továbbiakban: NTAK Portál felület) a felhasználók számára lehetőséget nyújt a NTAK
adatbázisában tárolt adatok vagy az abból
készült riportok eléréséhez. Ezen a felületen kell elvégezni a szálláshely-szolgáltató és a szálláshely regisztrációját, valamint az adatszolgáltatások teljesítéséhez
szükséges technikai lépéseket.
Az adatszolgáltatás megkezdéséhez szükséges a szálláshely-szolgáltató és szálláshely regisztrációja a NTAK Portál felületén, valamint a kapcsolat és az adatszolgáltatás hitelességét biztosító tanúsítványok megszerzése és feltöltése a szálláshelykezelő szoftverbe. Ennek menetéről
bővebb információ a https://info.ntak.hu/
gyik/ oldalon található.
A szálláshelykezelő szoftver automatikusan nem váltja ki a „Vendég- és idegenforgalmi adónyilvántartást”, hiszen
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.
törvény 49. § (1) bekezdése értelmében a
havi idegenforgalmi adóbevallást az adózó azonosításához, az adóalap, a mentességek, a kedvezmények, az adó alapja és összege megállapításához szükséges együttes adatok ismeretében van mód
elkészíteni, illetve ellenőrizhető módon
alátámasztottan elévülési időig megőrizni. A bevallás tartalmát az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendeletben foglaltak határozzák meg.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2019. november

NOVEMBER

Helye

Ideje

Kinek a részére

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

Széchenyi iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

12. kedd

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

Hirdetés/Rendezvények

10. oldal

A Napraforgó Alapítvány szeretettel vár minden érdeklődőt
2019. november 23-án 17.30-tól az Arany Holló étteremben
rendezendő Jótékonysági estjére.
Az est programja:
17.30-tól gyülekezés
18 órakor köszöntőt mond
Hok Csaba
az est fővédnöke
és Dr. Fülöp György
polgármester
Gyermekműsor
Aradi-Varga duó humorestje
19.30 Vacsora
22 órakor Tombola
Az est folyamán Támogató Jegy vásárlásával támogathatják az alapítványt.
A zenét a Horizont Zenekar szolgáltatja.

2019. november 7.

Szakápolónő házi gondozást vállal Tiszaújvárosban és kör-

A belépőjegy ára: 5000 Ft/ fő

Kiadod a lakásod, házad, irodád, üzleted?
Vagy még csak tervezed?
Vadászod a neten az infókat, de sok az ellentmondás?
Hivatalban kérdezősködsz,
de egyre jobban összezavarodsz?
Itt van a megoldás!

„Hosszútávú ingatlankiadás tréning”
ELŐADÓK: DR PALLAY NOÉMI JOGÁSZ
ÉS

SZEGHŐ KORNÉLIA ADÓTANÁCSADÓ
2019. november 29. péntek 9.00 – 15 óráig
Tiszaújváros, Városi Könyvtár előadóterme
RÉSZVÉTELI DÍJ: 25.000 FT/FŐ
JELENTKEZNI E-MAIL KÜLDÉSÉVEL LEHET
szegho.kornelia@gmail.com
A JELENTKEZÉS A RÉSZVÉTELI DÍJ ÁTUTALÁSÁVAL
VÁLIK VÉGLEGESSÉ.

nyékén. Ár megegyezés szerint.
Érd: 06-70/424-9376

kronika@tiszatv.hu

Szakkörök támogatása

A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének keretei között
különböző szakkörök működnek, ilyen az „Ügyes kezek”
is. Tagjaik hozott anyagokból, tárgyakból díszeket, ajándékokat készítenek. Az egyesület rendezvényein az általuk
készített dekorációs elemeket használjuk. Korunk időskorú
embereket érintő betegsége a demencia. Egyesületünk prevenciós céllal hozta létre a humánszolgáltató központtal közösen a „Nefelejcs” klubot. Havonta egy alkalommal van
foglalkozásuk, ahol szakemberek tartanak előadást a betegségről, illetve beszélgetés közben problémafeltárást végeznek. A szakkörök működéséhez, eszközök beszerzéséhez
a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítvány Kuratóriuma nyújtott anyagi támogatást, amelyért ezúton köszönetünket fejezzük ki.
Varjas Lászlóné
az egyesület elnöke

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

Sport

2019. november 7.

Kosárlabda

Labdarúgás

A bajnokság hetedik fordulójában a Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK a Knipl Kft. Bonyhádi KSE otthonában lépett pályára. A hasonló mérleggel rendelkező, de a tabellán a Phoenix mögött
elhelyezkedő tolnai együttessel szemben nem volt
esélytelen a tiszaújvárosi gárda, egy idegenbeli
mérkőzés azonban mindig nehéz.
Bonyhádi KSE - Phoenix KK
87-77 (28-21, 23-20, 24-20, 12-16)
Játékvezetők: Szalai Zsolt, Kapusi Gábor, Csák Máté Károly.
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: Szabó (12/3), Orliczki
(3), Szilasi (10/3), Martin (29/3), Kovács (13/3). Csere: Pöstényi (3/3), Lenke (-), Eremiás (1), Molnár (-), Lajsz (6). Vezetőedző: Szendrey Zsombor.
Nehezen indult a mérkőzés a Phoenix számára, a Bonyhád nagy
erőkkel támadta a tiszaújvárosi palánkot az első perctől kezdve,
a válaszok pedig lassan érkeztek a vendégek oldaláról.
A második játékrész határozottan javuló teljesítményt hozott a
borsodi gárda részéről. Mind támadásban, mind védekezésben
erősödött a Tiszaújváros. Azonban ez csak a kiegyenlített párharchoz volt elegendő: a Bonyhád ezt a negyedet is hozta, de
már csak három ponttal.
A pihenőt mindkét csapat kihasználta, egyik fél sem veszített
lendületéből. A Phoenix minden erejével az egyenlítésért küzdött, ám a tolnai együttes tartani, majd növelni tudta a távolságot.
A záró etapot sem feltartott kézzel kezdte meg a Tiszaújváros,
támadást támadás után vezetett. Többször is sikerült tíz ponton
belülre kerülni, a Bonyhád azonban mindannyiszor ellépett ellenfelétől. Végül az utolsó negyedet a Phoenix nyerte meg, de a
győzelemhez ez nem volt elegendő.
Szendrey Zsombor: Továbbra sem találjuk a formánkat idegenben. Nagyon gyengén játszottunk, de igazi irányító hiányában
ez nem is meglepő. Az agresszív letámadással szemben nem
tudtuk végigvinni a támadásainkat. Sok eladott labdánk is volt,
az egyetlen pozitívum, hogy 24 támadó lepattanót szereztünk.

A labdarúgó Magyar Kupában a legjobb 32 közé jutásért NB I-es ellenféllel szemben küzdött a Termálfürdő
FC Tiszaújváros. A MOL Fehérvár FC végül 3-0-ra győzött Tiszaújvárosban, ám a
kék-sárgák így is becsülettel
helytálltak a sokkal erősebb
játékosállományból álló piros-kékekkel szemben.
Tiszaújváros - Fehérvár FC
0-3 (0-1)
Tiszaújváros, 800 néző. V.: Takács T.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Herceg Burics, Lippai, Gelsi, Pap - Bussy (Tóth
M., 56.), Kulcsár - Terdik, Hussein, Bene (Molnár M., 71.) - Csicsek (Nagy D.,
71.). Vezetőedző: Gerliczki Máté.
MOL Fehérvár FC: Kovács D. - Nego,
Rus (Nikolov, 56.), Musliu, Stopira - Milanov (Zsóri, 77.), Pátkai, Elek, Bamgboye - Futács, Hodzic (Pantic, 71.). Megbízott edző: Szalai Tamás.
Jók: Burics, Hussein, ill. Nego, Stopira,
Pátkai, Futács.
A találkozón az első veszélyes helyzetet a

A jó hajrá kevés volt
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Elmaradt a kupabravúr

Kézilabda

Közte tíz, oda
800 néző előtt játszott a város.

Időnként a kapura is veszélyes volt a Tiszaújváros.
tiszaújvárosiak puskázták el, amikor Bu- nov szerzett labdát az alapvonal közelérics távoli szabadrúgását védte Kovács. A ben, beadásánál Futács érkezett és 4 léfélidő hajrájában, a 39. percben Hodzic pésről a hálóba rúgta a labdát 0-2. A 92.
vette be egy jól talált lövéssel Herceg ka- percben ismét Futács volt eredményes,
puját 0-1. A második félidő elején felcsil- ezúttal büntetőből 0-3. A Tiszaújváros bilant az egyenlítés reménye, Burics távo- zonyos időszakban méltó ellenfele volt a
li bombája nem sokkal ment fölé. A 75. fehérváriaknak, de az NB I-es csapat napercben egy hazai védelmi hiba eldön- gyobb rutinja ezúttal érvényesítette a patötte a mérkőzés végkimenetelét. Mila- pírformát. A MOL Fehérvár FC a következő fordulóban az NB II-es Szeged Grosics Akadémia csapatával mérkőzik a kupában.
Gerliczki Máté: Az első félidőben helytálltunk, és a második félidőben is volt
egy jó tíz percünk, amikor többet volt nálunk a labda. A második fehérvári gól elkerülhető volt, három találat ma nem volt
a két csapat között. Jobb csapat a Fehérvár, nem kérdés, hogy jogos a továbbjutásuk, de le a kalappal a srácok teljesítménye előtt.
Szalai Tamás: Az első félidőben nem találtuk a ritmust, az utolsó passzaink nem
sikerültek. A szünetben azonban rendeztük a sorokat, és a másodikban már gólokban is megmutatkozott a különbség,
egy olyan ellenféllel szemben, amelyik
kettőzött erővel küzdött.

Labdarúgás

Idegenbeli pontszerzés emberhátrányban

Tízgólos vereséget szenvedett a TSC férfi felnőtt csapata a megyei bajnokság hatodik fordulójában. A vendég miskolciak magabiztos játékkal 21-31-re győztek a Sportcentrumban. A mérkőzésen 6, a bajnokságban eddig négy meccsen 40 gólt szerző
Tallár Miklós (képünkön) vezeti a megyei góllövőlistát.

A Sportcentrum
eseményei
November 10. (vasárnap)
Labdarúgás
09.00 Bozsik torna U11, U13 csapatok részére		
				Füves pálya
13.30 FCT- Eger SE bajnoki mérkőzés			
				Centerpálya
Kosárlabda
Phoenix KK- EKE Eger KOK
bajnoki mérkőzés			
Játékcsarnok
16.00 U20 csapatok
18.30 felnőtt csapatok

A labdarúgó NB III. Keleti
csoportjának 13. fordulójában az ESMTK vendége volt
a Tiszaújváros. A kék-sárgák
a 93. percben mentettek pontot, és továbbra is a harmadik helyen állnak a bajnokságban.
ESMTK - Tiszaújváros
2-2 (0-0)
ESMTK Stadion, 200 néző. Vezette: Horváth P.
ESMTK: Bonica, - Nagy, Kovács B., Lipcsei, Lázár, Slezák, Boda, Herczeg (Despotovic 89. perc), Gubacsi, Turi, Oroszi
(Kovács D. 70. perc).
Vezetőedző: Turi Zoltán
TFC Tiszaújváros: Tóth Cs. - Burics, Gelsi, Pap, Csicsek, Tóth M., Hussein, Bokros, Kulcsár (Orosz 56. perc), Bene (Terdik 33. perc), Molnár M. (Lippai 72. perc)
Vezetőedző: Gerliczki Máté
A Cegléd ellen aratott győzelem, és a Fehérvár elleni Magyar Kupa kiesést követően látogatott Pesterzsébetre a Gerliczki csapat. A találkozó igazi rangadónak
ígérkezett, hiszen a vendégek a 3., míg
a házigazdák a 6. helyen álltak a forduló előtt, és mindössze 3 pont választotta
el egymástól a két csapatot. Az első játékrész kevés izgalmat hozott, a kapuk egyik
oldalon sem forogtak igazán veszélyben.
A második játékrész elején gyorsan emberhátrányba került a Tiszaújváros. Az
53. percben Pap megkapta második sárga lapját, így idő előtt mehetett az öltözőbe. A 72. percben előnybe került a hazai
együttes, Túri 16 méterről lőtt bombagólt
a bal alsó sarokba 1-0. Hamar jött azonban
a tiszaújvárosi válasz Hussein révén 1-1.
A hajrában ismét a vendéglátók kerültek

előnybe, Kovács B. hatalmas gólt ragasztott 25 méterről az újvárosi kapu jobb felső
sarkába 2-1. A vendégek azonban nem adták fel, harcoltak az egyenlítő gólért. A 93.
percben a hazai kapus, Bonica szabálytalansága után büntetőhöz jutott a kék-sárga alakulat és Gelsi értékesítette is a 11est 2-2. A Tiszaújváros így emberhátrányban kétszer is egyenlített és megérdemelten szerzett egy pontot az ESMTK otthonában. A Gerliczki legénység 24 pontos,
ezzel továbbra is tartja harmadik helyét, és
legközelebb november 10-én fél kettőtől
az Eger együttesét látja vendégül.
Turi Zoltán: Jó mérkőzést játszottunk, fájó hogy a 93. percben 11-esből egyenlített
a vendégcsapat. További sok sikert a Tiszaújvárosnak.
Gerliczki Máté: Megleptek a hazaiak.
A szerdai kupamérkőzésünk után kicsit
tompábban játszottunk, éppen ezért azt
hittem, hogy nagy nyomást fognak ránk
gyakorolni a meccs első percétől kezdve.
1. Füzesgyarmat		
2. DEAC		
3. Tiszaújváros		
4. Cegléd		
5. Jászberény		
6. ESMTK		
7. Sényő			
8. Putnok		
9. Balassagyarmat
10. Tállya		
11. Gyöngyös		
12. Eger			
13. DVSC II.		
14. Hatvan		
15. DVTK II.		
16. Ózd 			

Nagyon büszke vagyok a csapatra, mert
10 emberrel is méltó partnerei voltunk
ellenfelünknek és kétszer is egyenlíteni
tudtunk. A szezonban ez volt a legfontosabb pontunk.
A forduló további eredményei:
Cegléd - Jászberény 2-2
DVSC II. - Tállya 0-3
DVTK II. - Ózd 3-0
Gyöngyös - DEAC 3-2
Füzesgyarmat - Sényő 2-1
Eger - Balassagyarmat 2-1
Hatvan - Putnok 0-4
Következik a 14. forduló:
2019. november 10., vasárnap 13:30
Cegléd - Hatvan
Jászberény - ESMTK
Tiszaújváros - Eger
Balassagyarmat - Füzesgyarmat
Sényő - Gyöngyös
DEAC - DVTK II.
Ózd - DVSC II.
Tállya - Putnok

Az NB III. Keleti csoport állása
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Rendezvények

2019. november 7.

