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Szociális munka napja

Az áldozatos munkát, a se-
gítségnyújtást és a szaktu-
dást ismerik el és köszönik 
meg minden évben november 
12-én a szociális munka nap-
ján az egész országban. Vá-
rosunkban egy nappal hama-
rabb, november 11-ére hív-
ták meg a szociális szféra dol-
gozóit, hogy az ágazat és a vá-
ros vezetése egy kellemes dél-
utánon köszönetet mondhas-
son áldozatos munkájukért.

- Valóban rendkívül hálásak vagyunk 
önöknek azért az embert próbáló munká-
ért, amit nap, mint nap végeznek - mond-
ta köszöntőbeszédében Fülöp György pol-
gármester. - Nagyon fontosak a szép sza-
vak, a köszönet, de ezen túl figyelmet kell 
fordítanunk az ágazat anyagi elismerésére 
is. Szeretném bejelenteni, hogy az év vé-
ge felé közeledve, csakúgy, mint koráb-
ban, jutalommal szeretnék kifejezni hálán-
kat. Jövőre pedig, a város pénzügyi lehe-
tőségeihez mérten bérkorrekciós lépéseket 
fogunk tenni. Hiszen tudjuk azt, hogy na-
gyon nehéz úgy dolgozni - erre az ágazatra 
pedig fokozottan jellemző -, hogy a szak-
emberek anyagi gondokkal küzdenek. A 
jövőben a képviselő-testület ezeket a prob-

lémákat igyekszik majd orvosolni.  
Az országos helyzettel ellentétben Tisza-
újvárosban a szociális háló stabil lábakon 
áll. Mind a személyi, mind a tárgyi felté-
telek adottak az ágazat megfelelő műkö-
déséhez.  
- Az elmúlt időszakban egy igazán erős el-
látórendszer jött létre városunkban, ami 
folyamatosan fejődik - mondta Poropa-
tich Péter, a Tiszaújvárosi Humánszolgál-
tató Központ intézményvezetője. - Ehhez 
szükség van arra, hogy időről időre fel-

mérjük az igényeket. Idén újdonságként 
bevezettük az Ezüsthíd Gondozóházban az 
egészségügyi szakápolást, ami az alapellá-
tástól magasabb szintű szolgáltatást bizto-
sít az időseknek. Tavaly megkezdődött a 
Család-és Gyermekjóléti Központok isko-
lai és óvodai szociális tevékenysége is.
A helyi szociális háló a város teljes la-
kosságát lefedi, hiszen az ebben a szfé-
rában dolgozók a kicsi gyerekektől kezd-
ve az idős emberekig minden korosztály-
lyal kapcsolatban állnak.   

Érkezik az anyagi elismerés is

Tóth László az Év természetfotósa pályázat különdíjasa

A hely választ minket Tehetséggondozás

Tehetséggondozó műhelymunkák címmel, negyedik alkalom-
mal szerveztek szakmai konzultációt a tiszaújvárosi óvodák és 
iskolák pedagógusai számára. A program vendége Dr. Balogh 
László, a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének kandi-
dátusa, a Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke volt. Váro-
sunkból Erdélyiné Barakony Ilona tehetségfejlesztő szakpeda-
gógus és Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető tartottak előa-
dást. A programról a Tiszaújvárosi Krónika jövő heti kiadásá-
ban számolunk be.

A zene világnapján

Kóruskoncert

A zene mindenkié - vallotta Kodály Zoltán, és vallja ezt a Ti-
szaújvárosi Református Énekkar is. A zene világnapján idén is 
megörvendeztették a közönséget egy komolyzenei koncerttel, 
melyen rajtuk kívül fellépett a Mezőkeresztesi Kamarakórus és 
Kéry Tamás zongoraművész. 
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Idén 27. alkalommal rendezték meg hazánk legnagyobb természetfotós pályázatát, Az év természetfotósa versenyt. 196 ver-
senyző 3319 képe közül a tiszaújvárosi Tóth László egyik fotója (képünkön), a „Segítség!” bekerült a döntőbe és elnyerte a 
zsűri különdíját. Tóth Lászlóval készült interjúnkat lapunk 7. oldalán olvashatják. 

Együtt ünnepeltek a szociális szféra dolgozói. 

Rendelési szünet
Tájékoztatjuk Kedves Betegeinket, hogy 2019. november 15-
én, pénteken a Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben áram-
szünet 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
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Egyházi hírek
Római katolikus
Kedden, csütörtökön, szombaton 18.00 órakor, szerdán 8.30 
órakor, vasárnap 11.00 órakor kezdődik a szentmise. Novem-
ber 15-én, pénteken kivételesen reggel 8.30-kor lesz szentmise.
Az egyházközség képviselő-testületének megválasztása no-
vember 17-én lesz a szentmise után, a szavazásra mindenki 
hozzon tollat magával. 
A Karitász javára lesz gyűjtés november 24-én. 
Énekkari próbák minden héten kedden 18.30.
Keresztlevelek kiadása csak személyesen, hivatali időben tör-
ténik, a személyes adatok védelme érdekében. Keresztelők 
minden hónap 3. vasárnapján. 
Akinek születésnapja, névnapja, házassági évfordulója van eb-
ben 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
Szombaton 8.00 Szent Liturgia, 15.00-tól karácsonyi koszorú 
készítése a közösségi házban, melyre szeretettel várjuk hittano-
sainkat, a kisebbeket édesanyjukkal együtt,17.30 vecsernye. Va-
sárnap 10.00 reggeli istentisztelet, 11.00 Szent Liturgia. Kedden 
8.00 Szent Liturgia. 17.30-tól vetítéssel egybekötött élménybe-
számoló egy 2019 nyarán tett romániai körutazásról a közösségi 
házunkban, melyre szeretettel várjuk az érdeklődőket.
Szerdán 17.00 vecsernye, utána utrenye. Csütörtökön, novem-
ber 21-én, az Istenszülő templomba vezetésének ünnepén: 
17.30 Szent Liturgia.
Református
Tiszaújváros
• A csütörtöki Bibliaóra elmarad orgonakoncert miatt, amely a 
templomban lesz november 14-én.
• Vasárnap délelőtti istentiszteletünk a szokott időben, 11 órá-
tól kezdődik november 17-én.
• Konfirmációi előkészítő november 17-én 15 órától a gyüle-
kezeti teremben.
• Gyermekistentisztelet párhuzamosan a felnőtt alkalommal 
november 17-én 11 órától az imateremben
Tiszaszederkény
• Vasárnap délelőtti istentiszteletünk november 17-én 10 óra-
kor kezdődik.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Mély fájdalommal tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették, hogy

 Berencsi sándorné

 (szül.: Kalóz Gizella) 
 84 éves korában elhunyt. Temetése 

2019. november 15-én (péntek) 14 óra-
kor lesz a tiszapalkonyai temetőben. 

A gyászoló család

 „Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, csak egy sugarat 
hagytál itt, az emlékeket. Bennünk él egy arc és végtelen 
szeretet, amit tőlünk soha, de soha senki el nem vehet. 

Hiányodat feldolgozni nem lehet, csak próbálkozunk élni 
nélküled.”

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 
drága szerettünk 

csenGe Gyula (GyuszKó)
 halálának 2. évfordulóján. 

Szerető családja

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot november 17-ig (vasárnapig) 
a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd 
november 18-tól (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent 
István út 9-11., tel.: 49/340-052)  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

Vádlott a fáraók földjéről 

Előbb rabolt, majd molesztált
A Tiszaújvárosi Járási Ügyész-
ség rablás bűntette és szemé-
remsértés vétsége miatt vádat 
emelt egy 40 éves - munkavég-
zés céljából a városba érke-
zett - egyiptomi állampolgár-
ságú férfival szemben.

A Tiszaújvárosban egy olasz cég alkal-
mazottjaként dolgozó vádlott 2019. feb-
ruár 24-én este a belvárosban figyelt fel 
a kerékpárjával hazafelé tartó sértett-
re, egy középkorú nőre. Az ittas állapot-
ban lévő vádlott futva követni kezdte ki-
szemelt áldozatát, majd amikor utolérte, 
hátulról meglökte, és a kerékpárjára sze-
relt kosárból megpróbálta kirántani a nő 
táskáját.  A sértett azonban ellenállást ta-

núsított, segítségért kiáltott és értékei vé-
delmében dulakodni kezdett támadójával, 
miközben erősen tartotta a táskát. A vád-
lott, aki feltehetően nem számított ilyen 
komoly ellenállásra, végül eredeti tervét 
feladva elengedte a táskát, majd miután 
sikerült megszereznie két franciakrémest 
a kerékpár kosarából, elmenekült a hely-
színről. A sértett a cselekmény következ-
tében nyolc napon belül gyógyuló hámsé-
rüléssel járó sérüléseket szenvedett.
Néhány nappal később az ismét ittas ál-
lapotban lévő vádlott kora délután a bel-
városban sétált, amikor a közelében felfi-
gyelt egy fiatal nőre, akit követni kezdett. 
Mikor utolérte, hátulról a nő lábai között 
benyúlva a ruházatán keresztül a kezével 

végigsimította a sértett nemi szervét. A 
nő bejelentését követően a kiérkező ren-
dőrök a vádlottat rövid időn belül elfog-
ták, mindkét cselekmény miatt gyanúsí-
tottként hallgatták ki, majd őrizetbe véte-
lét követően letartóztatását indítványoz-
ták. A nő a sérelmére elkövetett szemé-
remsértés vétsége miatt magánindítványt 
terjesztett elő a vádlottal szemben.
A járási ügyészség vádiratában a férfi-
val szemben végrehajtandó börtönbünte-
tés, kiutasítás, valamint közügyektől eltil-
tás kiszabására, továbbá vagyonelkobzás-
ra tett indítványt a Tiszaújvárosi Járásbí-
róságnak. A férfi letartóztatásban várja a 
bíróság döntését.

www.ugyeszseg.hu

Téli gépszemle

Bevetésre készen a hótolók
Bár még késő őszi arcát mutat-
ja a természet, de már a zord 
időjárásra is készül a Tiszaúj-
városi Városgazda Nonprofit 
Kft. A cég gépparkját felvonul-
tatva tartott szemlét múlt pén-
teken a téli bevetés előtt.    

Még az ősz ad feladatokat a város köz-
terein, útjain, de már a télre is készülnek. 
Hószórókkal, tolólapátokkal téliesítették 
a cég gépeit, így tesztelték, hogy minden 
rendben van e. A Városgazda Kft. munka-
társaival együtt sorakoztak fel a téli hó- és 
csúszásmentesítésben résztvevő gépek a 
Sportcentrum parkolójában. A gépszem-
lén Fülöp György polgármester és Mol-
nár István alpolgármester is részt vett. 
- Ez a 9 munkagép azonnal bevethető, ha 
szükség lesz rá. A legnagyobb az egyet-
len, amit még bérlünk, ez novembertől 
1-jétől március 15-éig van nálunk, erre 
azért van szükség, hogy a főbb útvona-
lakat minél hamarabb le tudják takarítani 
- mondja Molnár István alpolgármester a 
műszaki ellenőrzés után.
A gépek mellett a kézi szerszámkészlet is 
rendelkezésre áll, lapátok, seprűk, csáká-
nyok, minden, amire a hó- és jégmente-
sítéshez szükség lehet, de több tonnányi 
szóróanyag is van már a raktárban. 

- Minden évben megtartjuk november 
elején a gépek szemléjét. Ezek télen-nyá-
ron működnek, ilyenkor felszereljük a té-
li eszközparkkal, ha lefagyásra, havazás-
ra számíthatunk, azonnal indítjuk a gépe-
ket. Van egy készenlét, ami naponta mű-
ködik az éjszakai órákban, munkaszüne-
ti napokon pedig 24 órás készültség van. 
Szóróanyagot többfélét is használunk, 
nátrium-kloridot, kalcium-kloridot is, 
ami környezetbarátabb anyag, de szórunk 

zeokált is, ez egy mádi tufaanyag kalci-
um-kloriddal keverve, amit olyan helyre 
szórunk, mint a díszburkolat, hogy ne sé-
rüljön meg. A tárolókapacitásunk véges, 
így folyamatosan töltjük fel a raktárunkat, 
ahogy fogy a csúszásmentesítő anyag, 
úgy rendeljük a következő adagot - nyi-
latkozta lapunknak Kerékgyártó István, a 
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatója.

berta

2. oldal 2019. november 14.Sokféle

Tolvaj
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik novem-

beri sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.

A legnagyobb gépet bérli a Városgazda Kft.



Ülésezett az önkormányzat

Alpolgármestereket, bizottságokat választottak
Rendkívüli ülést tartott november 
7-én a képviselő-testület. A grémi-
um Pap Zsolt és Molnár István sze-
mélyében alpolgármestereket vá-
lasztott és döntött tiszteletdíjukról 
is. A képviselők megválasztották a 
testület mellett működő állandó bi-
zottságok tisztségviselőit és tagja-
it, továbbá két önkormányzati ta-
nácsnokot is.

  Alpolgármesterek 
választása

Az önkormányzati törvény értelmében a kép-
viselő-testület a polgármester javaslatára tit-
kos szavazással, minősített többséggel a pol-
gármester helyettesítésére, munkájának se-
gítésére egy alpolgármestert választ, több al-
polgármestert választhat. A képviselő-testü-
let alakuló ülésén szervezeti és működési sza-
bályzatában úgy rendelkezett, hogy saját tag-
jai közül két alpolgármestert választ, akik fel-
adatukat társadalmi megbízatásban (heti 20 
órában) látják el.
Fülöp György polgármester az alpolgármeste-
ri tisztségre Pap Zsoltot, a 6. számú egyéni vá-
lasztókerület egyéni képviselőjét, illetve Mol-
nár Istvánt a 8. számú egyéni választókerület 
képviselőjét javasolta, akik a Tiszaújvárosi Lo-
kálpatrióta Egyesület és az MSZP közös jelölt-
jeiként nyertek mandátumot.
A javaslatról titkos szavazással döntött a testü-
let. E szerint mindkét jelöltet 8 igen és 3 nem 
szavazattal választották alpolgármesterré.
Az eredmény ismertetése után Fülöp György 
válaszolt két Csikász Gábor által korábban 
feltett kérdésre. Mint mondta, az alpolgár-
mesterek „civil” munkájukat félállásban vég-
zik majd, Pap Zsolt lesz az általános helyet-
tes, feladatkörébe tartozik továbbá az intéz-
ményi, az egészségügyi és a szociális szféra 
ügyeivel való foglalkozás. Molnár István fog-
lalkozik majd a városüzemeltetéssel, a város-
marketinggel, a rendészeti kérdésekkel, és ki-
emelt feladata lesz az ifjúsággal kapcsolatos 
ügyek vitele.

Tiszteletdíjak, juttatások

Az alpolgármesterek eskütétele után tisztelet-
díjukról és egyéb juttatásaikról határozott a tes-
tület.
Az önkormányzati törvény értelmében a tár-
sadalmi megbízatású polgármester havonta a 
polgármester illetménye 50%-ával megegyező 
(száz forintra kerekítve 349.000 Ft) tiszteletdíj-
ra jogosult, a társadalmi megbízatású alpolgár-
mester tiszteletdíját pedig a képviselő-testület 
állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg 
a társadalmi megbízatású polgármester tiszte-
letdíja 90%-át, azaz a 314.100 Ft-ot.
A társadalmi megbízatású alpolgármester ha-
vonta a tiszteletdíjának 15%-ában meghatáro-
zott összegű költségtérítésre jogosult, amely 
száz forintra kerekítve 47.100 Ft. A képvise-
lő-testület  mindkét alpolgármester esetében 
7 igen és 3 tartózkodás mellett ezeket az ösz-
szegeket hagyta jóvá, a mobiltelefon-haszná-
lati költség mértékét pedig éves átlagban, havi 
bontásban 10.000 Ft/fő/hó összegben határoz-
ta meg. (Az érintettek saját javadalmazásukról 
nem szavaztak.)

Bizottságok, 
tanácsnokok, frakciók

Ezt követően a képviselő-testület mellett mű-
ködő állandó bizottságok elnökeit, alelnökeit, 
tagjait, és a tanácsnokokat választották meg a 
képviselők.
 A képviselő-testület október 28-án megtartott 
alakuló ülésén módosította szervezeti és mű-
ködési szabályzatát. Ennek értelmében novem-
ber 1-jétől megváltozott a bizottsági struktú-
ra (a bizottságok száma és az egyik bizottság 
elnevezése) és a bizottsági tagok létszáma is:  
Pénzügyi Ellenőrző, Tulajdonosi és Ügyrendi 
Bizottság: 7 fő (mind képviselő), Oktatási, Mű-
velődési, Egészségügyi, Szociális és Sport Bi-
zottság: 11 fő (5 képviselő, 6 külső tag), Vá-
rosüzemeltetési, Rendészeti és Városmarketing 
Bizottság: 10 fő (6 képviselő, 4 külső tag).
Tekintettel arra, hogy mind a 8 egyéni választó-
kerületben a Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egye-
sület és a Magyar Szocialista Párt jelöltjei sze-
reztek mandátumot, a polgármester arra tett ja-
vaslatot, hogy mindhárom bizottság elnöki, va-
lamint alelnöki tisztségét ezen jelölő-szerveze-
tek képviselői töltsék be.
Steinerné Vasvári Éva, a Fidesz-KDNP és Váro-
sért Egyesület önkormányzati frakciójának ve-
zetője ezzel összefüggésben azt kérte, hogy an-
nak a régi gyakorlatnak az alkalmazását „hoz-
zák vissza”, miszerint a pénzügyi bizottság el-
nöki tisztét ellenzéki képviselő tölti be. Megíté-
lése szerint erre a posztra frakciótársai, Buséter 
Béla és Csikász Gábor egyaránt alkalmas lenne. 
Fülöp György polgármester válaszában elmond-
ta, a tisztségek betöltése a választói akaratot tük-
rözi, hiszen minden kerületben a lokálpatrióták 
győztek, mégpedig nagy fölénnyel. Emlékezte-
tett arra is, hogy az említett gyakorlattal már ré-
gen szakítottak, abból kiindulva, hogy a nagy 
választói bizalom nagy felelősséggel is jár, s ezt 
ily’ módon is vállalja az abszolút többséggel ren-
delkező frakció. A polgármester hozzátette, így 
sem sérülnek az ellenzéki jogok. (Ezt igazolják 
a bizottságon belüli arányok is, hiszen azok az 
ellenzék számára kedvezőbbek választási ered-
ményénél - a szerk.) Fülöp György mindazonál-
tal nem tekintette lezártnak a kérdést, ahogy fo-
galmazott, „ismerjük meg egymást, és visszaté-
rünk a témára”. A polgármester közölte azt is, 
hogy a szociális problémák hatására a lokálpatri-
óta frakció saját „kvótájának” terhére az Oktatá-
si, Művelődési, Egészségügyi, Szociális és Sport 
Bizottságba a Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat egyik tagját jelölte.
A bizottságokról, azok összetételéről, illetve a 
később ismertetendő kérdésekről nyíltan sza-
vaztak a képviselők. A voksolásban az ellenzék 
nem vett részt, így 8 igen szavazattal egyhan-
gú döntés született. A bizottságok összetételé-
ről lásd „A képviselő-testület állandó bizottsá-
gai” című összeállításunkat.)
A képviselő-testület a polgármester vagy bár-
mely önkormányzati képviselő javaslatára a 
képviselők közül tanácsnokokat választhat, 
akik felügyelik a testület által meghatározott 
feladatkörök ellátását. 
2019. november 1-jétől az ifjúsági és közne-
velési tanácsnoki feladatkör megszűnt, ezért a 
polgármester két tanácsnok megválasztását ter-
jesztette elő. Vendlerné Polyák Ilona szociá-
lis-, Jézsó Gábor rendészeti tanácsnokként te-

vékenykedik majd.
Tudósításunkban már használtuk a frakció ki-
fejezést, a képviselő-testület ugyanazon jelölő- 
szervezethez tartozó minimum 3 tagja ugyanis 
képviselő-csoportot (frakciót) hozhat létre. 
A Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egyesület, mint 
jelölőszervezet képviseletében Pap Zsolt - 
frakcióvezetőként - október 31-én bejelentette, 
hogy a Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egyesület 
képviselőcsoportot hozott létre Tiszaújvárosi 
Lokálpatrióta Egyesület Önkormányzati Frak-

ciója néven. November 3-án kelt levelükben a 
Fidesz-KDNP és Városért Egyesület képvisele-
tében a jelölőszervezetek képviselői ugyancsak 
bejelentették, hogy képviselő-csoportot hoznak 
létre Fidesz-KDNP és Városért Egyesület Ön-
kormányzati Frakciója néven, melynek vezető-
je Steinerné Vasvári Éva.
Az alakuló ülést követő első rendkívüli ülés a 
külső (nem képviselő) bizottsági tagok esküté-
telével zárult.

Ferenczi László

Alpolgármesteri névjegyek

Két társadalmi megbízatású alpolgármestert 
választott meg titkos szavazással a képvise-
lő-testület, s döntött tiszteletdíjukról, egyéb 
juttatásaikról is.
Pap Zsolt és Molnár István a Tiszaújvárosi 
Lokálpatrióta Egyesület és az MSZP közös 
jelöltjeiként nyertek képviselői egyéni man-
dátumot választókerületükben. Fülöp György 
polgármester az alábbiakkal indokolta alpol-
gármesterré választásukat.
„Pap Zsolt 2002-től önkormányzati képvise-
lő, ismeri a Polgármesteri Hivatal, az önkor-
mányzat intézményeinek és gazdasági társa-
ságainak feladatellátását. 2002-től a Szociális 
és Egészségügyi Bizottság - majd az Oktatási, 
Művelődési, Egészségügyi, Szociális és Sport 
Bizottság - tagja, ahol betöltött alelnöki, elnö-
ki tisztséget is. 2002-től 2006-ig a Városüze-
meltetési és Rendészeti Bizottság, 2010-től a 
Pénzügyi Ellenőrző, Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság tagja volt, majd 2014-től 2019-ig a 
bizottság elnöki feladatait látta el. (A bizott-
ság neve 2016-ban Pénzügyi Ellenőrző, Tu-
lajdonosi és Ügyrendi Bizottságra változott.) 
2018 februárjától a B-A-Z Megyei Közgyű-
lés képviselőjeként tevékenykedett, 2019-től 
szintén betölti ezt a tisztséget. 
Harmincöt éve dolgozik az egészségügyben, 
az Országos Mentőszolgálat mentőtisztje. 
Második diplomáját a Budapesti Közigazga-
tási és Államigazgatási Egyetem Államigaz-
gatási Karának Szociális Igazgatás Szakán 
szerezte. Születése óta Tiszaújvárosban él, 
jól ismeri a városlakók gondjait, problémáit, 
önkormányzati képviselőként tizennyolcadik 
éve élvezi bizalmukat.

Molnár István igazgatásszervezői diplomáját 
a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudomá-
nyi Karán szerezte. Eddigi munkájának leg-
nagyobb része a közigazgatáshoz kötődik. 
1996-tól 2010-ig az Országgyűlés Hivatalá-
nál állt alkalmazásban országgyűlési képvi-
selői titkárként. 2010-től 2014-ig a Tiszaújvá-
rosi Polgármesteri Hivatalban önkormányzati 
tanácsadóként dolgozott.
Jól ismeri a közigazgatás funkcionális felépí-
tését és működését, kiemelkedő a szervezési 
és kommunikációs képessége. 2002-től 2006-
ig a B-A-Z Megyei Közgyűlés képviselője-
ként, 2002-től 2010-ig a helyi Városüzemel-
tetési és Rendészeti Bizottság külsős tagja-
ként tevékenykedett. 2014-ben önkormány-
zati képviselőnek választották és a Városüze-
meltetési és Rendészeti Bizottság elnöke volt 
2019-ig.”
A két társadalmi megbízatású alpolgármes-
ter tiszteletdíja és költségtérítése összesen ha-
vi 722.400 forint. Az előző ciklus főállású al-
polgármestere szinte hajszálra ugyanennyit 
(722.450 forint) kapott, illetve éves szinten 
bruttó 200 ezer forint cafetéria is megillette, 
ami a társadalmi megbízatású alpolgármeste-
reknek nem jár. Ahogy gépkocsi sem, melyet 
hivatalos és magáncélra egyaránt használhat-
nának bizonyos kilométerig. Hivatalos útja-
ikhoz az önkormányzat gépkocsiját vehetik 
igénybe, illetve külön engedély alapján saját 
járművüket.
A bizottsági szerkezet módosítása - egy bi-
zottság megszűnése - még több megtakarí-
tást eredményez az önkormányzat számára, 
hiszen a bizottsági elnökök tiszteletdíja havi 
220 ezer forint. Ez éves szinten 2.640 ezer fo-
rintot jelent. 
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Molnár István és Pap Zsolt eskütétel közben. 

Pénzügyi Ellenőrző, Tulajdonosi 
és Ügyrendi Bizottság

Elnöke: 
Hok Csaba
Alelnöke: 

Tokaji Edit
Tagjai: 

Jézsó Gábor
Kiss Zoltán

Vendlerné Polyák Ilona 
(mindannyian Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egyesület)

Buséter Béla
Csikász Gábor 

(mindketten Fidesz-KDNP és Városért Egyesület)

Oktatási, Művelődési, Egészségügyi, 
Szociális, és Sport Bizottság

Elnöke:  Tokaji Edit
Alelnöke:  Vendlerné Polyák Ilona

Tagjai: Hok Csaba 
Jézsó Gábor 

Csikász Gábor 
Steinerné Vasvári Éva (Fidesz-KDNP és Városért Egyesület)

Csengéné Bányász Mária Terézia
Pálnokné Pozsonyi Márta

Suhajda Tibor
(mindhárman Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egyesület)

Markovicsné Szabó Enikő
(Fidesz-KDNP és Városért Egyesület)

Farkas Sándor
(Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat)

Városüzemeltetési, Rendészeti 
és Városmarketing Bizottság

Elnöke:  Kiss Zoltán 
Alelnöke:  Jézsó Gábor

Tagjai: Tokaji Edit
Vendlerné Polyák Ilona

Buséter Béla 
Steinerné Vasvári Éva 

Bene Csaba
György László
Szigeti Attila

(mindhárman Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egyesület)
Hajdu Hajnalka

(Fidesz-KDNP és Városért Egyesület)

képviselő-testületi tag
nem képviselő-testületi tag

A képviselő-testület állandó bizottságai



Füzetben a múltunk

Szederkényi ősz

Szederkényi hagyományok és szokások

Márton-napi mulatság

Urbán Anett etnográfus ajánlotta az érdeklődők fi-
gyelmébe azt az új kiadványt, amely az itt élő em-
berek szokásait, hagyományait eleveníti fel. Vetítés-
sel egybekötött előadáson mesélt minderről a Sze-
derkényi füzetek második kiadásának szerkesztője, 
írója és gyűjtője, Füredi Zsuzsanna művelődésszer-
vező. 

A Szederkényi füzetek sorozat második részében a faluban élő 
emberek osztották meg gyermekkoruk, fiatalságuk élménye-
it, emlékeit. A szerző személyesen kereste fel őket, neki nyíltak 
meg, neki meséltek régmúlt idők mindennapjairól, szokásairól, 
az író Füredi Zsuzsa lapunknak pedig a kötet írásának, szerkesz-
tésének körülményeiről.
- Már az első füzet írása közben tudtad, hogy miről fog szólni a 
folytatás?
- Amikor a tájházban sütöttük a kenyeret a díszítőművészeti 
szakkör tagjaival, vagy valami más tevékenység okán töltöttük 
ott az időt, beszélgetés közben gyakran felmerült, hogy a kiállí-
tott tárgyak nagy részét az emberek maguk készítették. A férfi-
ak értettek a kosárfonáshoz, a hálókötéshez, maguk faragták a 
mángorlót és a sulykolót, az asszonyok pedig szőttek-fontak, hí-
meztek. Az első kötet elsősorban Szederkény kézműves kultú-
ráját járta körbe, valamint azt, hogy hogyan éltek a családok, 
milyen módon tudott akár három generáció egyetlen szobában, 
egymás mellett szeretetben, békességben élni. Már akkor felme-
rült, hogy jó lenne a hagyományokat és a szokásokat részlete-
sebben is összegyűjteni.
- Hogy és hol kezdted a gyűjtést?
- 2006 óta vezetem a Szederke Díszítőművészeti Szakkört a te-
lepülésen. Az együtt töltött évek alatt a szakkör tagjaival nagyon 
bensőséges kapcsolat alakult ki közöttünk. Sokat segített még 
Csillik Barna bácsi és felesége, Borika néni, akikkel a tájház-
ban sokat beszélgettünk arról, milyen volt az élet régen. Min-
dig örömmel és óriási kíváncsisággal hallgattam őket. Azóta is 
sokat gondolkodom azon, hogy van az, hogy ezek az emberek a 
háború alatt születtek, rengeteg nehézséggel, nélkülözéssel kel-
lett megküzdeniük, gyerekkoruk óta keményen dolgoztak, egy 
szobában nőttek fel a nagyszüleikkel, és mégis csupa szép emlé-
kük van a gyerekkorukról, fiatalságukról, még mindig vidámak 
és tele vannak energiával. 
- Kik, mik voltak a forrásaid?
- Módszeresen mentünk végig az emberélet fordulóin, a szüle-
téstől a fiatalságon és a házasságon keresztül a halálig. Sorra 
vettük az ünnepeket és a legfontosabb, legnagyobb munkákat is. 
Előre összeírtam a kérdéseimet, ők pedig elmesélték, hogy volt. 
Az is gyakran előfordult, hogy amikor mentem legközelebb, 
már előre szóltak, hogy valami eszükbe jutott. Fontos szempont 
volt számomra, hogy annak a „régi világnak” a lelkületét, érzé-
seit, hangulatát is vissza tudjam adni a sorok között. 
- Könnyen megnyíltak, szívesen meséltek?
- Úgy érzem, hogy nagyon szívesen osztották meg velem az em-
lékeiket, mert visszatérni a gyerekkoruk világába, számukra is 
jó érzés volt, és jólesett, hogy valaki érdeklődik ez iránt. Mindig 
örömmel és szeretettel fogadtak, az én életemnek pedig az egyik 

legszebb élménye volt. Rengeteg pozitív érzelmet, gondolatot, 
erőt és hitet kaptam tőlük.
- Ma még élő népszokásokról írtál és meséltek, vagy ezek több-
sége már feledésbe merült?
- Az ő gyerekkoruk óta mindössze 60-70 év telt el, mégis szinte 
felismerhetetlenül megváltozott a világ. Már a születésnél kide-
rül, hogy elképzelni is nehéz, hogyan volt ez akkor. Az emberek 
nem rohangáltak a kórházba, hanem a bábaasszony segítségét 
kérték, aki ott lakott a faluban és a várandósság elejétől a szülé-
sen keresztül az azt követő két hétig segítette a kismamát és az 
újszülöttet. Ilyenkor is összefogott a falu, és a családnak felvált-
va hordták az ebédet, amíg az édesanya fel nem erősödött. Igen 
tanulságos szerintem a gyermeknevelésről szóló rész. A gyere-
kek amellett, hogy sokat játszottak a kortársaikkal, megtanulták 
a tiszteletet és hamar belenőttek a munkába. Az egyik kedvenc 
részem az, amikor Barna bácsi arról mesélt, milyen volt a mo-
zi, mielőtt 1956-ban bevezették a faluba az elektromos áramot. 
A mozis Polgárról járt át biciklivel Szederkénybe, majd a bicik-
lit felfordította, a pedálokat pedig kézzel tekerték a nézők, ami 
működésbe hozta a vetítőt. Nagyon szerettem, amikor a lakoda-
lomról meséltek. Igazi közösségi esemény volt, amiben minden-
ki aktívan részt vett. Mostanában gyakran egy listát kapunk az 
ifjú pártól, amelyben kipipálhatjuk a megvásárolni kívánt aján-
dékot, vagy csak egyszerűen pénzt várnak tőlünk. Ma már az is 
elképzelhetetlen, hogy valakinek a hozzátartozója otthon haljon 
meg és a család ott vegyen tőle végső búcsút. Pedig Szederkény-
ben csak a ’60-as évek óta van ravatalozó. Amikor a legfonto-
sabb munkákat vettük sorra, azonnal kiderült, hogy annak ide-
jén harmóniában éltek a természettel, nem zsákmányolták ki, és 
nem árasztották el szeméttel, mint ahogyan most tesszük. Akkor 
az ünnepek is másmilyenek voltak. Egyszerűek és mégis tele 
mély érzelmekkel. Nem volt szaladgálás, türelmetlen tolakodás 
a bevásárlóközpontokban. A karácsonyi vacsora után a család 
együtt énekelt, így ünnepelték meg, hogy a Kisjézus megszüle-
tett. Éjfél után pedig kántálni indultak. Felkeresték a rokonokat, 
barátokat, énekeltek és boldog karácsonyt kívántak egymásnak. 
Szeretem elképzelni annak a hangulatát, amikor még nem volt a 
faluban közvilágítás, csak a petróleumlámpák égtek a kicsi ab-
lakokban és az emberek énekeltek egymásnak.
- A népszokások mellett a régi gyógyításnak is szenteltél egy fe-
jezetet a könyvben. Hogy gyógyítottak, hogy gyógyultak annak 
idején az emberek? 
- Orvost sokszor évekig sem láttak, nem is volt a faluban. A 
legtöbb bajt, betegséget maguk gyógyították. Mindenkinek volt 
például az ablakában néhány üveg, amiben piócát tartottak és 
azt rakták a fájós testrészre. A fogfájással Simon Julcsához for-
dultak, aki bárkinek, bármikor - akár az éjszaka kellős közepén 
is - kihúzta a fogát. 
- Hiedelmekről, babonákról is írtál. Hittek, bíztak benne, fél-
tek tőle?
- Sok hiedelemre és babonára emlékeznek még mindig, pedig 
többségük igen régről származik. Az én számomra már különös 
dolognak tűnik, hogy mennyire védték az újszülöttet a rontástól. 
Többek között fordítva adták rá a ruháját, hogy a gonoszt meg-

tévesszék. Vagy például, este soha nem öntötték ki a gyerek für-
dővizét, csak reggel.
- A füzetben látható fotókat is a mesélők adták?
- A fotókat Kiss Sanyi bácsi archívumából válogattam. A neve-
ket nem írtuk ki, mert nem mindenkit tudtunk azonosítani. De a 
bemutatón sok képet vetítettem, és a helybéliek örömmel ismer-
ték fel szomszédaikat, ismerőseiket.
- A füzet telis-teli van történettel, de a külleme is beszédes. 
- Igen, a borítón egy tiszaszederkényi szakajtóruha szövött min-
tája látható. Ez a szakajtóruha most is látható a tájházban. Bele 
van hímezve az 1906-os évszám, tehát 113 évvel ezelőtt készült, 
és még mindig gyönyörű.
- Biztos van még miről mesélned, lesz folytatása a Szederkényi 
füzeteknek? Vagy már meg is van a fejedben?
- Az ételeket kellene még összegyűjteni, hogy ne menjen fele-
désbe a szederkényi menyasszonykalács, a puha krumplis pogá-
csa vagy a fantasztikusan finom krumplis-túrós béles, a mákos 
bugiról nem is beszélve. Jó lenne megörökíteni, hogy milyen 
volt az a régi „gulyásos”, a töltött káposzta, a toroskáposzta. 
Mert az idő telik, és sajnos egyre kevesebben tudják már meg-
mondani, hogy milyen leves például a „bagolytüdő”.

berta

Néhány hete a tájházban présel-
ték a szőlőt, akkor mustot kóstol-
hattak a szüretelők, múlt pénteken 
pedig már a kiforrt bort, Szeder-
kény borát kínálták. 

Ez volt a Márton-napi mulatság zamatos koc-
cintósa, de kóstoltak mást is a vendégek, iga-
zi libalakomát, hiszen ez volt a hagyományőr-
ző délután Márton-napi libás fogása.
- Én jól ismerem a ludaskását, édesanyámék 
sokat főztek, én magam is szoktam még napja-

inkban is. Sőt, mi több, libáink is voltak, még 
én pásztorkodtam mellettük - meséli Berecz 
Bertalanné.
A ludaskása mellett volt libazsíros kenyér is li-
lahagymával, de a kulináris élvezetek mellé 
kultúrát is kínáltak. 
Egy ősi mesterséget, a kosárfonást egy népi 
iparművész, Makkai Kálmánné segítségével 
próbálhatták ki. Szederkényben is vannak gyö-
kerei ennek a mesterségnek, kosarat itt is fon-
tak régen, ma már csak kedvtelésből, kíváncsi-

ságból egy-egy ilyen hagyományőrző program 
alkalmával. 
- Nekem ez a főfoglalkozásom, sok ilyen prog-
ramra hívnak és szerencsére sokan kíváncsi-
ak is rá, hogy hogyan lesz a vesszőből kosár. 
Most éppen madáretetőket csinálunk, ami nem 
is olyan egyszerű, mint amilyennek látszik, hi-
szen a vessző kikezdi az ember ujját, miközben 
dolgozik vele. A kosárfonás igazi tízujjas mes-
terség, nem gépiesített, mint sok minden más a 
mai világban - mondja a kézműves.
Márton napja sok száz éves hagyomány a népi 
kalendáriumban, a városi ember már nem na-
gyon emlékszik rá, őt leginkább az éttermek 
kínálta libás-ludas menü emlékezteti ilyenkor 

a népszokásra. Itt-ott, főleg a falvakban, még 
életben tartják, Tiszaszederkényben is évek 
óta. 
- Igyekeztünk sok mindent idehozni, felidéz-
ni a régmúltból a játékok, foglalkozások segít-
ségével. Van táncház, libás étel és újbor-kósto-
ló, kosárfonóműhely működik a bejáratnál, fel-
lépnek néptáncosok, élő zenekar húzza a talpa-
lávalót és egy igazi népi mesemondó is érke-
zett hozzánk, aki a közönséget is beleszövi sa-
ját meséjébe, én pedig a Márton-napi hagyomá-
nyokról, szokásokról meséltem a vendégeink-
nek - mondja Füredi Zsuzsanna, a programok 
főszervezője.

berta 
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Füredi Zsuzsanna, a Szederkényi füzetek szerzője, kezében 
az új kötettel.

Közös műhelymunka a kosárfonó népi iparművésszel.

Kicsik és nagyok együtt ropták a táncházban. 



Sokan egy jó ügyért

Levegőtisztaság-védelmi mérések Tiszaújvárosban

Ültess fát az életért

Kiváló és jó minősítésű levegő

November közepén városz-
szerte újabb fákat telepítenek 
a Zöldülő Tiszaújváros prog-
ramban, mindeközben kör-
nyezettudatos diákok és fel-
nőttek is ásót, kapát fogtak. A 
hétvégén lelkes civilek - mint 
a békebeli társadalmi-mun-
kás korszakban -  15 fát ültet-
tek a Szent István szobor mö-
götti területen. 

Németh Nikolett, a Debreceni Egyetem 
biológia szakos hallgatója. A tiszaújvá-
rosi lányt elsők között mozgatta meg az 
„Ültess tízmillió fát” országos mozga-
lom. A hírre több százan kaptak kezük-
be kerti szerszámokat és facsemetéket, 
hogy elültessék fájukat a jövőnek, példa-
ként mindenki előtt járva, a tisztább leve-
gőért, a fenntartható környezetért. Niki a 
facebook-on kezdte szervezi az önkénte-
seket. Gyorsan követőkre és támogatókra 
akadt. A jó ügy jó sok embert hozott ösz-
sze. A tiszaújvárosi egyetemista fiatalos 
lendülettel pikk-pakk megszervezte, en-
gedélyeket intézett, fát vásárolt, időpon-

tot és helyszínt egyeztetett, szombaton 
pedig csapatostól kivonultak a területre.
- Spontán módon alakult a 10 millió Fa 
közösség, amely országszerte 10.000.000 
fa mihamarabbi elültetésére vállalkozik 
- mondja Niki. - A klímakrízissel sokan 
foglalkoznak és sokat hallunk róla, mi 
emberek pedig megpróbálunk tenni is el-
lene. A CO2 csökkentése és a már meglé-
vő széndioxid megkötése mellett fontos a 
természetes oxigéntermelés fokozása, mi 
civilek összefogással ebben tudunk a leg-
egyszerűbben érdemi eredményt elérni. 
A rendszerszintű változtatások eszközei 
a mindenkori politikai vezetések, multi-
cégek kezében vannak, ezért fogunk ösz-
sze mi, a klímaválság ellen tenni akarók, 
hogy minden Földön élő ember után mi-
hamarabb elegendő számú új fa kezdjen 
el növekedni. Ezért alakult meg a 10 mil-
lió Fa - Tiszaújváros csoport is, amely a 
környéken élők részvételét fogja össze és 
szervezi. 
November 9-e legyen az Élet Napja - ol-
vasom a 10 millió Fa közösség oldalán és 

közben nézem a faültetős fotókat, amit a 
tagok posztolnak. Az országos ünnepi ül-
tetést éppen erre a napra időzítették, az 
Élet Napjára. 
- Ezen a napon több mint száz helyi kö-
zösség ültet országszerte. Célunk, az egy 
fő - egy fa elvét követve 10 millió fa el-
ültetése Magyarországon a lehető leg-
rövidebb idő alatt, a lehető legtöbb em-
ber bevonásával, nem megfeledkezve az 
utógondozás fontosságáról sem. Ma több 
mint 20-an vagyunk itt, vettünk a keres-
kedésből 15 csemetét, nyír, ezüsthárs és 
török- mogyoró fákat. Mindent magunk 
csinálunk, mindenki maga fizette ki a fá-
kat. Tiszaújváros önkormányzatától enge-
délyt kértünk, ők jelölték ki nekünk ezt 
a területet, mi pedig jöttünk és tesszük a 
dolgunkat, teszünk a klímaválság ellen. 
Jó, hogy sokan megmozdultak a felhívás-
ra és szívügyüknek érzik ezt a dolgot, ter-
veink szerint ez nem ér véget, folytatjuk 
mi is itt, úgy helyben, mint az országban 
bárhol - fejezi be Németh Nikolett. 

berta

2014-ben lakossági kezdemé-
nyezésre a MOL Petrolkémia 
Zrt. (korábban TVK Nyrt.) és 
Tiszaújváros önkormányzata 
közös projektet indított Tisza-
újváros Települési Környezet-
védelmi Programja címmel. 

A program része volt Tiszaújváros és kör-
nyékén a levegőterheltségi szint felméré-
se, fűtési és nem fűtési időszakban, külö-
nös tekintettel a BTEX komponensekre, az 
ipari tevékenység esetleges lakott területre 
gyakorolt hatásaira fókuszálva. A mérése-
ket 2018. szeptember 01. - 2019. augusz-
tus 31. között ismételten elvégeztettük Ti-
szaújvárosban a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal Népegészség-
ügyi Főosztály Környezetvédelmi Mérő-
központja által működtetett Országos Lég-
szennyezettségi Mérőhálózat (OLM) mo-
bil mérőállomásával, amely a főtéren volt 
felállítva. A Környezetvédelmi Mérőköz-
pont ezzel párhuzamosan a legközelebbi 
OLM automata mérőállomás (Oszlár, Pe-
tőfi utca 2. szám) adatait is vizsgálta és er-
ről is készített egy összefoglaló értékelést. 

A mérések eredménye
A mellékelt táblázatok és diagramok a 
légszennyezőanyag-kibocsátások 24 órás 
átlagának alakulását mutatják a mérési 
pontokon fűtési időszakban és fűtési idő-
szakon kívül, μg/m3 értékben megadva.
A Környezetvédelmi Mérőközpont labo-
ratóriumának mérési eredményei alap-
ján, Tiszaújváros és Oszlár területén a le-
vegőminőség állapota a hivatalos Lég-
szennyezettségi index alapján kiváló és 
jó minősítést kapott. A fűtési időszakban 
végzett mérések igazolták, hogy a közle-
kedési és ipari kibocsátások mellett jelen-
tős a fűtési légszennyezőanyag-kibocsá-

tás a lakosság részéről. Megállapítható, 
hogy az üzemelő ipari vállalkozások mű-
ködése és a lakossági eredetű kibocsátá-
sok összességében sem a fűtési időszak-
ban, sem a fűtési időszakon kívül nem 
okoznak határérték feletti légszennye-
zést a város lakott területein egyik vizs-
gált komponens esetében sem.
(Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosz-
tály Környezetvédelmi Mérőközpont la-
boratóriumának VIm-06/2019. számú 
vizsgálati jegyzőkönyve)

Lecserélt fáklyafej
A korommentes fáklyázás érdekében - ez-
zel kímélve a környezetet - a MOL Pet-
rolkémia Zrt Olefin-1 üzem rekonstruk-
ciójához tartozik a fáklyafej lecserélése, 
ami idén szeptemberben meg is valósult. 
A nagyjavítást követően már az újfejlesz-
tésű, a jelenleg rendelkezésre álló legha-
tékonyabb technikát képviselő (lásd fo-
tó) megoldást alkalmazza társaságunk, 

amelynek köszönhetően tovább csökken 
a levegőterhelő anyagok légkörbe történő 
kibocsátása.

MOL Petrolkémia Zrt.

Iskolánkban az évszakhoz kapcsolódó ünnepkörök és a jeles na-
pok jelentik az iskolai élet egyik vezérfonalát. Nevelőmunkánk 
fontos része az ünnepek sajátos hangulatának, a hozzájuk kö-
tődő hagyományoknak, szokásoknak a felelevenítése. Az ünne-
pek, a szokások keretet adnak munkánknak. A gyerekek meg-
szokják, hogy a jeles napok ismétlődnek, mindennek megvan a 
maga ideje.
Ennek jegyében született meg idén is a megemlékezés Szent Im-
rére, a szüreti és a  Márton napi műsorunk, melyet a 3.b és 1.a 
osztály tanulói adtak elő nagyon lelkesen. 
Felkészítő pedagógusok: 

Alexa Mónika, Horváth Tünde tanító nénik

November 5-én Pásztorné Csontos Márta kolléganőmmel kar-
öltve az idén is megszerveztük iskolánk tanulóinak a Hallowe-
en-partyt. 
A rendezvénnyel célunk az angol tagozatos profil erősítése, az 
angolszász ősi kultúra megismerése volt. Munkánkat segítették 
Szabóné Gubányi Éva és Nagy Noémi angol szakos kolléga-
nők is.
Az angolórákon kollégáink sok interaktív és játékos feladat el-
végzésével bővítették a gyerekek tudását, majd 16 órára érkez-
tek vissza a tanulók az iskolába jelmezben, a kifaragott töklám-
pásokkal. A megnyitó után tettünk egy sétát a városban a vilá-
gító lámpásokkal, majd a szellemkastély szobáiban „tök jó” já-
tékokban ügyeskedhettek a gyerekek. A vámpírszobától, dene-
vérlaktól, bosziszobától, tökszobától át a feketemacska házáig, 
és a pókszobáig, mindenhol érdekes feladatok vártak rájuk, ahol 
összemérhették a csapatok kreativitásukat. Voltak, akik a tök-
bowlingban, pókfújásban, almahorgászatban, csontvázjátékban 
voltak a legügyesebbek, de minden osztály nagyon élvezte a sír-
foglaló, a múmia és a sötétszoba játékait is. A szobákban a kol-
légák „rém ügyesen” vezették a játékokat, melyeken mi is jól 
szórakoztunk.
A gyerekek által leadott szavazatok alapján rémségverseny 
győzteseket is választottunk az alsó és felső tagozatról. A Dra-
kula úrfi, a Jocker és az Apáca kapta a legtöbb szavazatot. Óriá-
si tapssal jutalmazták a nyerteseket a szavazók.
Sötétedés után tűztánc-tűzzsonglőr bemutatóban gyönyörköd-
hettek tanulóink, mely azt gondolom mindenkit elvarázsolt, és 
emlékezetes marad.
A jó hangulatot a „rémesen jó bulival”, diszkóval zártuk, ahol 
különleges érzés volt a világító töklámpások között táncolni. 
Azt gondolom, sikerült az idén is színvonalasan megrendez-
nünk a már hagyományos rendezvényünket, melyhez pályázati 
úton segítséget kaptunk a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítvány-
tól, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni. Köszönjük to-
vábbá a kedves szülők támogatását, a fantasztikus jelmezek ki-
vitelezését és a kreatív sütemények elkészítését.

Czár Judit Bianka

kronika@tiszatv.hu

kronika@tiszatv.hu

Népszokások 
a katolikus iskolában

Tök jó nap
a Hunyadiban
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Szeptemberben cserélték le a fáklyafejet.

Tizenöt fát ültettek el a Szent István szobor mögötti területen. 

Csemetét ültettek a csemeték is. 



Csúcstámadás Kirgizisztánban

3. nap: 
Akklimatizáció, gasztronómia

A szállodai kánikulában töltött tegnapi éjszaka 
után meglehetősen nagy a kontraszt a mosta-
nival szemben. Itt az alaptáborban sárga színű 
expedíciós sátrak képezik a szállásunkat, amik-
ben polifoamokra terített saját derékalj és há-
lózsák az ágy. A hőmérséklet hajnalban erő-
sen közelít a fagyponthoz, amit szerencsére jól 
viselünk a jó minőségű speciális pehely háló-
zsákjainkban. 
Reggeli után elindulunk első akklimatizációs 
körünkre a közeli gerincre, az útvonalunk leg-
magasabb része 4100 méter, amely magasság 
már az Alpokban sem túl gyakori. A gerinc a 
közeli Petrovsky hegycsúcsra vezető szakasz 
eleje, a csúcs 4825 méter magas, picit maga-
sabb, mint az Alpok legmagasabb hegye a 
Mount Blanc (4810m). Dél körül visszaindu-
lunk az alaptáborba, egyrészt, mert vár minket 
az ebéd, másrészt, mert így érvényesül az ak-
klimatizáció kedvező hatása. 
Mi is az az akklimatizáció? Az akklimatizáció 
az emberi szervezet alkalmazkodási folyama-
ta a magashegyek oxigénhiányos környezeté-
hez. Az atmoszférában történő emelkedéssel 
csökken a légköri nyomás (ugyanakkor a le-
vegő ugyanúgy 21% oxigént tartalmaz), csak-
hogy nagy magasságban a levegő sűrűsége ki-
sebb, ezért minél magasabbra mászunk, a leve-
gő teljes oxigéntartalma annál kisebb lesz, és 
ezzel minden egyes levegővétel kevesebb és 
kevesebb oxigénmolekulát tartalmaz. A definí-
ció értelmében a 3500 - 5500 méter közötti ma-
gasságot nagyon nagy magasságnak nevezzük. 
Az 5500 méter feletti magasság az extrém ma-
gasság. Az ember nagyobb erőfeszítéssel juthat 
levegőhöz, ami gyorsabb és mélyebb légzést je-
lent. Ez különösen szembeötlő erőkifejtés köz-
ben, például felfelé gyalogláskor. Amennyiben 
egy szuszra hirtelen emelkednénk 5000 méter 
fölé, tüdővizenyő (ödéma), vagy agyi ödéma 
léphet fel, ami akár halálos is lehet.
Az akklimatizációhoz szükséges idő egyénileg 
változó, 4000 méteres magasságnál öt-hat nap, 
5000 méternél akár két hét is lehet, de 5000 
méter felett alapfeltétel a tökéletes alaptábori 
akklimatizáció. A sikeres akklimatizáció zálo-
ga, hogy fokozatosan kell felfelé haladni, az al-
vási magasságnál legfeljebb 1000 méterrel na-
gyobb magasságig, majd visszatérni a kiindu-
lási pontra. 
Kevesen tudják, hogy ötezer méter magasság-

ban a légköri nyomás a tengerszinti nyomás öt-
ven százaléka, ebből eredően a belélegzett oxi-
génszint is a fele az itthoninak. Abban, hogy ki 
mennyit bír ki, a genetikának is óriási szerepe 
van, meglepő tény, de az emberek húsz százalé-
ka nem képes arra, hogy ötezer méter fölé men-
jen. Erre nem igazán lehet edzeni. Ennyit az ak-
klimatizációról.
Tehát dél körül visszatérünk 3600 méterre az 
alaptáborba.
Millió mormota mindenfelé, az őrszemek han-
gos füttyögéssel jelzik közeledtünket. Látszó-
lag nem félnek tőlünk, de közel azért nem en-
gednek magukhoz, pillanatok alatt eltűnnek a 
járataikban, ha behatolunk a felségterületükre.
A tábori étkezés minden igényt kielégít, napi 
háromszor kapunk ételt egy igazi jurtában tá-
lalva. A jurta farácsra helyezett kirgiz minták-
kal díszített nemezborításból áll, a tetején egy 
nagy nyílással, amelyet esőzések és havazá-
sok idejére szintén nemezzel lezárnak. Az ételt 
Szergej felesége készíti és a fia a felszolgáló. 
Bármilyen fogást kapunk, mindig nagyon fi-
nom és változatos. 
A kirgizek főleg marha és birkahúst használnak 
ételeik elkészítéséhez, de az oroszok lakta vi-
dékeken gyakran fogyasztanak sertés- és csir-
kehúst is. Lóhús viszont csak ünnepnapokon 
kerül asztalra, mert az elég drága. Kedvencünk 
a lagman, ami egy kézzel gyúrt tésztaféleség, 
az úgynevezett kirgiz spagetti, ez a mi széles 
metéltünkhöz hasonlít, csak sokkal vastagabb. 
Egyik este lecsós vegyes húsból készült pör-
költtel fogyaszthatjuk el. A vacsorához válto-
zatos vegyes salátákat tálalnak fel, és kedvenc 
fűszerük bizonyára a kapor lehet, mert azt min-
den ételbe bőséggel tesznek. Sokféle gabonát 
is használnak, reggelire általában valamilyen 
kását kapunk, zabkását, hajdinakását, tejbegr-
ízt, stb. A hajdinát köretként is alkalmunk van 
megkóstolni sült csirkecomb kísérőjeként.
Az étkezőjurtában az asztalokon állandóan 
van kint keksz, cukorka, lekvár, befőtt, teafil-
ter, kristálycukor, neskávé és persze forró víz 
termoszban. Az ivóvizet egy műanyaghordóból 
kapjuk, ez elvileg rögtön iható tisztított víz, de 
mi továbbra is óvatosak vagyunk, és azért bele-
csempészünk a kulacsainkba egy-egy szem víz-
fertőtlenítő tablettát. Szerencsére semmilyen 
mellékíz nem érezhető rajta. Szergejnél kapha-
tó sör és vodka is, de mi csak - Isten bizony! - 
az utolsó napon, hazautazás előtt fogyasztunk 
el egy üveg kirgiz vodkát kollektíven a sike-
res mászás örömére, ami Szergej ajándéka volt.

4. nap: 
Út az egyes táborba (Base Camp I.) 

A holmink azon részét, amelyre nincs szükség 
a hegyen, különválasztjuk, és egy konténerben 
helyezzük el megőrzésre a visszatérésünkig. 
Szergej felajánlja, hogy az első két kilométeren 
- a beszállási pontig - elvisz minket az UAZ te-
repjárójával, amit mi lelkesen elfogadunk, hi-
szen Zsike hátizsákja kb. 14 kg, az enyém eléri 
a 16 kg-ot. Betapossuk a hátizsákokat és ma-
gunkat (10 fő+a sofőr) a véleményem szerint 
legalább negyvenéves járműbe, majd nekilódu-
lunk a rabvallató úton.
Örömünk nem tart sokáig, mivel az UAZ mo-
torja kb. 800 méter után leáll, és minden prak-
tika ellenére úgy marad. Szergej szerint ilyen 

még soha nem történt, amit mi azért fenntartás-
sal fogadunk. Hát, ha már kaland, akkor legyen 
kaland, így a tervezett tíz kilométeres gyalog-
utunk kiegészül további másfél kilométerrel 
és bővül kb. száz méter szinttel. Mit mondjak, 
abban a pillanatban a mosolyom nem igazán 
őszinte. 
A beszállási pontot elérve az út hirtelen emel-
kedni kezd. Hamarosan kirgiz lovas karaván ér 
utol minket, akik itt a serpák szerepét töltik be, 
és viszik az egyes táborba az ellátmányt, va-
lamint aki igényli akár a teljes felszerelését is. 
Bevallom mi is élünk ezzel a szolgáltatással, 
mivel a sátrakat és a gázpalackokat felküldjük 
velük, megspórolva ezzel tovább négy-négy ki-
lót fejenként. 
A lovasok kilónként 2 eurót vagy dollárt kérnek 
a fuvarért, ami azért szép bevétel nekik a két- 
hónapos mászó szezonban. 
Legnagyobb megdöbbenésemre olyan nyolc év 
körüli lánygyereket is felfedezek a lovasok kö-
zött. 
Utunk elején átvágunk egy hagymaültetvényre 
emlékeztető mezőn (itthon tudjuk meg ez a hi-
vatalos neve is: The Onion Field és a térképen 
is jelölve van), melyről hazafelé jövet már szép 
fotókat készítünk a napsütésben. Most viszont 
az időjárás kissé morcosra fordul és elkezd es-
ni az eső, így fotózás helyett inkább magunkra 
vesszük héjkabátjainkat, és a zsákokra ráhúz-
zuk az esővédőket.
Az útvonal, amin araszolunk felfelé, keskeny 
és változatos halmazállapotú. Helyenként fü-
ves, majd sáros, később havas, azt követően 
apró zúzottköves terep ismétlődik. Utunk el-
ső harmadához érve feljutunk a kb. 4000 méter 
magasan lévő vörös hágó tetejére.
Itt helyi szokás szerint minden különösebb ce-
remóniát nélkülözve néhány hangos szóval 
megkérjük a hegyet, hogy legyen kegyes hoz-
zánk, és engedjen közel magához, vigyázó te-
kintetét tartsa rajtunk. (Lehet, hogy megmoso-
lyogtató, de mi hiszünk az efféle imádság ere-
jében!)
A hágó tetején ismét beér minket egy másik li-
basorban közlekedő lovascsapat és a remek üz-
leti érzékkel rendelkező kirgizek felajánlják, 
hogy a szokásos tarifáért tovább viszik felsze-
relésünket. Ekkorra az ember már kellően fá-
radt és elgyötört, emiatt hamarabb meggyőzhe-
tő, de nálunk nem járnak sikerrel. Nem a pénz 

miatt utasítjuk el az ajánlatot, hanem egyszerű-
en nem tartjuk sportszerűnek, hogy efféle se-
gítséget vegyünk igénybe! Meg akarjuk élni a 
sikert, annak minden fájdalmával együtt, hogy 
később is elégedetten hátradőlve tudjuk elme-
sélni az élményeinket.
A hágó túloldalán leereszkedve a gleccser-
rel párhuzamos hegyoldalban apró zúzalé-
kos, murvás, viszonylag keskeny nyomvona-
lon közlekedünk tovább, miközben azon jár az 
eszem, hogy a lovak és gazdáik hogyan férhet-
nek el ezen az úton a rakományaikkal együtt. 
Ez a kérdés számomra a mai napig megvála-
szolatlan maradt.
A vörös hágó túloldalán legalább 100 métert 
veszítünk a magasságunkból, de az út folyama-
tos emelkedése nem hagy kétséget afelől, hogy 
hamarosan ismét 4000 méter fölé kerülünk.
Amikor először megpillantom a 4400 méteren 
lévő egyes tábor sárga színű sátrait, azt hiszem 
rosszul látok. Elérhetetlenül távolinak tűnnek 
és a körülmények sem éppen optimálisak. A sú-
lyos hátizsák és a magasságunkból adódó le-
vegősűrűség (vagy inkább ritkaság) nem a mi 
malmunkra hajtják a vizet. 
Apropó víz. Két kilométernyi távolságra mai 
utunk céljától, egyszer csak egy keskeny völgy-
ben gyorsfolyású hegyi patak keresztezi utun-
kat. Mivel nekünk a túloldalon van dolgunk, 
sok választás és gondolkodás nem áll rendel-
kezésünkre, minden ügyességünket és egyen-
súlyérzékünket latba véve sikeresen átkelünk a 
folyócskán. 
Élelmes kirgizek egyébként, megneszelve a to-
vábbi üzleti lehetőséget, általában itt várják a 
bizonytalanabb, félősebb turistákat és néhány 
(5-10) dollárért lóháton átviszik őket a folyócs-
ka túloldalára.
Egy jó óra múlva hangos levegővételekkel kí-
sérve elérjük a táborunkat és alaposan elfárad-
va, de széles mosollyal az arcunkon szabadu-
lunk meg a hátunkra aggatott felszerelésünktől. 
Elfoglaljuk a derékszöget bezáró, több mint két 
méter magas hófal takarásában lévő sarki sát-
runkat. Enyhén meglepődve, de megeléged-
ve tapasztalom, hogy mire mindenki megérke-
zik, még a matracok felfújására is marad erőm 
és tüdőkapacitásom. Gázfőzőnket elővéve se-
besen vizet forralunk, kávét, teát készítünk, és 
jóleső érzéssel kortyolgatjuk forró italainkat.

(folytatjuk)

(Hegy)Csúcsokat döngető teljesítményt ért 
el Drahosné Orbán Erzsébet. Zsike a nyáron 
egy 10 fős csapattal megmászta a kirgizisz-
táni Pamír hegység 5130 méteres csúcsát. Ez 
a teljesítmény azért is rendkívüli, mert a tár-
saság három női hegymászója volt az az el-
ső női trió, akik magyarként meghódították 
a csúcsot. Zsike férje, Drahos Mihály is tag-
ja volt az expedíciónak, ő nem csak emlé-
kekkel, fotókkal és videókkal tért haza, ha-
nem magaslatokat meghódító élményeit le-
jegyezve egy útinaplóval, amit elkövetkező 
számainkban több részletben, itt, a Krónika 
hasábjain is olvashatnak. A hegymászó há-
zaspárt bizonyára sokan ismerik, noha Mu-
hiban laknak, de Tiszaújvárosban dolgoznak 
30 éve.
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Az első akklimatizációs kör a közeli gerincre vezetett. 

Az axpedíciós sátrak és az étkezőjurta az alaptáborban. 

Teázás, kávézás a hófal tövében.



Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár

DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Derkó MiniGaléria
Színház Határok Nélkül - Országomat egy ló(erő)ért - fotó-
kiállítás
Látogatható: november 20-ig
November 19. (kedd) 10.00 és 14.00 óra
Pumukli - mesejáték egy felvonásban gyerekeknek és felnőt-
teknek a Hadart Színház előadásában
Belépődíj: 1000 Ft 
November 28. (csütörtök) 17.00 óra
Ötórai tea - Mindennapi protokoll
Előadó: Görög Ibolya protokollszakértő
VÁROSI KIÁLLÍTÓTEREM
Máger Ágnes festőművész Szent és profán című kiállítása
Látogatható: december 5-ig
TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Óvárosi KULT Galéria
November 26. (kedd) 17.00 óra
A Tiszavirág Foltvarró Kör adventi kiállítása
A kiállítást megnyitja: Kormos Dénes
Látogatható: december 19-ig
HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
A látás hónapja - kamarakiállítás
Helyszín: a könyvtár földszintje
Látogatható: november 16-ig
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 kommu-
nikátor
Helyszín: a könyvtár előadóterme
November 19. (kedd) 17.00 óra
Ismerjük meg helyi értékeinket! - A Tiszaújvárosi ártéri erdők 
és a Morotva-holtág
A Tiszaújváros Települési Értéktár kiállításának megnyitója
November 21. (csütörtök) 17.00 óra
Stílusosan 50 felett - A harmonikus megjelenés szabályai idő-
sebb korban
Előadó: Tankó Judit stylist, szín- és stílustanácsadó
Helyszín: a könyvtár előadóterme
TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR
November 15. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután - Játéklehetőség logikai és stratégiai társas-
játékokkal, kártyajátékokkal
Játékmester: Borsósné Doktor Éva könyvtáros
November 19. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit

A Tisza TV műsora
November 14., csütörtök

10:00 A képviselő-testület rendkívüli ülésének közvetítése
Utána: a szerdai adás ismétlése

Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Szociális munka nap-
ja - Tehetség konferencia - Őszi munkák, téli felkészülés - 10 

millió fa - Bajnoki mérkőzések
Hétről-Hétre: Ökoanyu a házban - Márton-napi mulatság és 

táncház - Komolyzenei koncert a zene világnapja alkalmából 
- Közelmúlt - Foci és kosár összefoglalók, Civis-Clean 

Cyclocross  
Utána: a testületi ülés ismétlése

November 18., hétfő
18:00 Sporthétfő: a Phoenix KK - DEAC U23 kosárlabda 

mérkőzés közvetítése felvételről
November 20., szerda.,

18:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Nem kell 
nyelvvizsga - Egészségdélután a  Széchenyiben - Kiállítás - 

Sport
18:15 Hétről-Hétre: Színház határok nélkül: Lila ákác, Né-

pek tengere - Közelmúlt - Sport 

Elmarad a mozi
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2019. november 18-ára terve-
zett mozielőadás elmarad.  A Derkovits Művelődési Központ 
színháztermében a Színház Határok Nélkül rendezvénysoro-
zat részeként a Népek tengere című folklór előadást mutatják 
be 18.00 órától.
Megértésüket köszönjük!

Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár

Tóth László az Év természetfotósa pályázat különdíjasa

A hely választ minket
Idén 27. alkalommal rendez-
ték meg hazánk legnagyobb 
természetfotós pályázatát, Az 
év természetfotósa versenyt. 
196 versenyző 3319 képe kö-
zül a tiszaújvárosi Tóth Lász-
ló egyik fotója bekerült a dön-
tőbe és elnyerte a zsűri külön-
díját. A díjátadót a Magyar 
Természettudományi Múze-
um kupolacsarnokában tar-
tották, ahol a nyertes képek 
december 31-éig megtekint-
hetők.

 „Szintén zenész” - mondtam majdnem, 
amikor találkoztunk, mert emlékeztem 
arra, hogy László annak idején számos 
blues zenekarban basszusgitározott, csak 
nem tudtam, hogy a hangszert lecserélte 
fényképezőgépre.
- Hol és hogyan készítetted a díjnyertes 
képet?
- Általában olyan fotók előtt, amelyek 
védett madarakat ábrázolnak, nagyon 
sok munka van. Ezt a fészkelőhelyet egy-
két éve fedeztem fel, és elkezdtem gon-
dolkodni, hogyan kellene lefotózni az ott 
élő madarakat. Ezek a madarak tavasszal 
és a nyár első felében aktívak, ezért tél 
végén építettem magamnak egy madár-
lest. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy 
wifi, fűtés, klíma, hanem pár raklapot és 
deszkát összeszögeltem, mint egy ekhós 
szekeret befedtem, tettem rá nádszöve-
tet, hogy beleilleszkedjen a környezetbe, 
és ebben hasaltam napokig. Azért, hogy 
ne zavarjam a madarakat - mert ugye ne-
kik ez az élőhelyük -, napfelkelte előtt, 
sötétben mentem, megvártam, amíg fel-
kel a Nap, és ott voltam, amíg aktívak 
voltak. Ezek általában a reggeli órák, de 
a fények is szépek reggel. Általában haj-
nalban mentem, és 9-10 óra körül eljöt-
tem, amik addig történtek, azokat pró-
báltam lefényképezni. Rengeteg, sok 
ezer fotó készül egy ilyen alkalommal, 
és abból, ha szerencsém van, akkor si-
kerül egy-kettő. Tehát minden alkalom-
mal 4-6 órát töltöttem ott hason fekve. 
Nagyon izgalmas volt számomra látni, 
hogy mik történnek.  Például ez a pilla-
nat, ami a képen van, ez egy nagyon rit-
ka pillanat, amiről nem is tudtam, hogy 
létezik. Az egyik fajnak a felnőtt egyede 
egy másik faj fiókáját a szájába veszi, le-
nyomja a víz alá, mintha meg akarná foj-
tani, aztán eldobja. Ez egy nagyon érde-
kes viselkedés.
- Miért csinálják ezt?
- Nekem csak tippem van rá, azt gondo-
lom, hogy ez visszavezethető arra, hogy 
egyre szűkülnek a madarak, meg úgy ál-
talában az állatok élőhelyei. Ahol fotóz-
tam, az egy szűk, viszonylag kis terület, 
és sok faj egyedei próbálnak ott megélni, 
ezért az egyik faj a másikat igyekszik el-
lehetetleníteni, kiszorítani.
- A kép címe „Segítség!” Tényleg úgy né-
zett ki ez a kismadár, mint aki azt kiabál-
ja, hogy segítség?
- Nem nagyon volt mit tennie, ő éppen 
úszkált a vízen, utánament ez a felnőtt, és 
nyomogatta le a víz alá. Nagyon érdekes 
pillanat volt, amire vadásztam később is, 
de csak egyszer, egy alkalommal tudtam 
lefotózni. Látni láttam, de sokkal mesz-
szebb volt, meg nem olyan jó szögben.
- Azt mondod, több ezer fotó készül egy-
egy alkalommal, miért pont ezt választot-
tad a versenyre?
- Mert ez egy iszonyú érdekes pillanat 
volt. Ráadásul pont ellenfényben kaptam 
el. A fotózás után a legnehezebb fázis a 
válogatás. Kegyetlenül nehéz kiválogat-
ni, talán nehezebb, mint fényképezni. Azt 
szoktam csinálni, hogy nem egy, hanem 
sok fotóval nevezek. 15 kategória van a 
pályázaton, abból az egyik a madarak vi-
selkedése kategória, de több kategóriá-
ban próbálkozok. Meg van szabva, hogy 
5-10 képpel lehet kategóriánként nevezni, 

én próbálok minél többet beküldeni. Van 
egy pár fotós barátom, akiknek elküldöm 
az általam kiválasztott 50-60 képet, hogy 
ők is javasolják, szerintük melyikkel kel-
lene neveznem. Aztán egy táblázatba beí-
rom, hogy ki melyiket részesítette előny-
ben, és azokat súlyozva veszem figyelem-
be. Nagyon nehéz ez, és mindig megbizo-
nyosodom róla, hogy megint nem sikerült 
a jókat kiválasztanom. Ez abban nyilvá-
nul meg, hogy elmegyek a megnyitóra és 
látom, hogy a falon van egy kép, amilyen 
már nekem is van. Lehet, hogy az enyém 
éppen jobb is. Aztán látok olyat, amire 
azt mondom, hogy hát ezt is megcsinál-
tam tavaly, de nem küldtem el. Nagyon 
furcsa, hogy van egy csomó olyan ké-
pem, amik a pályázaton akár eredményt 
is érhettek volna el, csak nekem eszem-
be nem jutott, hogy azzal a képpel is le-
hetne pályázni. Volt olyan, aki két évvel 
ezelőtt olyan képpel nyert díjat, amit én 
már tizenvalahány éve lefotóztam itt Ti-
szaújvárosban, de nem küldtem el, mert 
nem gondoltam, hogy egy olyan kép is le-
het jó.
- Ha kimennék fotózni, és látnék egy ma-
darat, akkor ráközelítenék és lefényké-
pezném. Gondolom ezzel engem a ver-
seny elején kidobnának. Egy természetfo-
tónál mire kell figyelni, azon kívül, hogy 
rajta legyen a madár a képen? Mitől lesz 
jó egy kép? Mik azok a feltételek, amik-
re azt mondod, hogy ennek a képnek van 
esélye a versenyen?
- A versenykiírásban is megfogalmazták, 
hogy amíg 20 évvel ezelőtt nyerni lehe-
tett egy jól elkapott pillanattal, mivel ma 
már minden technikai feltétel adott - te-
hát jó gépeket, jó objektíveket lehet ven-
ni - ezért most már a technikai háttéren 
túl elvárás az esztétikai küllem is, tehát 
hogy szép, ízléses legyen a kép. Nagyon 
sokat számít az is, hogy a kép védett ál-
latot, ritka madarat ábrázol, vagy egy rit-
ka pillanatot kap el. Egyébként a zsűri-
zésben a legfontosabb a zsűri aznapi ked-
ve, ez dönti el az egészet. Gondold el, 
hogy beérkezik több ezer kép egy pályá-
zatra, és a zsűrinek azt négy fordulóban 
le kell szűkítenie ezerre, aztán négyszáz-
ra, aztán százra. Aztán abból a százból el 
kell döntenie, hogy melyik nyert. És bi-
zony nagyon sokszor van úgy, hogy az el-
ső fordulóban olyan képeket is kidobnak, 
amit lehet, hogy a másodikban vagy har-
madikban már nem dobnának ki, de az-
nap épp olyan hangulatuk van, hogy azok 
kiesnek. Én végignéztem ezt, mert úgy 
történik a zsűrizés, hogy a négy forduló-
ból három nyilvános. Webkamerán köz-
vetítették a zsűrizést, ültem otthon a szo-
bámban és néztem, ahogy lehúzták a ké-
peimet. Elmondják, hogy miért dobják ki, 
mennyi pontot kapok, és miért nem kerül 
be. Mindhárom online zsűrizést végig-
néztem, és ez a képem, amiről szó van, 
ez a legmagasabb pontszámmal került be 
a százba, tehát a legmagasabb átlagpont-
számmal, amit a zsűri adott. Aztán nyil-
vánossá tették a legutolsó fordulót - mert 
egyébként az titkos, amikor a helyezet-
teket választják, de a megnyitó után el-
érhető lett -, megnéztem, és ott meg ér-
dekes módon mégsem lett helyezett. Pe-
dig pár zsűritag lobbizott, hogy ez ke-
rült be a legtöbb ponttal, a másik meg ra-
gaszkodott hozzá, hogy ez nem kaphat dí-
jat, ilyen meg olyan okok miatt, mert ne-
ki nem tetszett. Mivel a legtöbb ponttal 
jutott be, azt vártam, hogy egy dobogót 
megér. De nem. Tehát ennyire szubjektív 
ez az egész.
- Amiatt, hogy most már digitális technika 
van, és több ezer képet lehet egy alkalom-
mal készíteni, és ezért nagyon sok jó kép 
készül, nehezedett a verseny? Sokkal ke-
ményebb verseny van?
- Igen. Régen, amikor film volt, többet 
kellett agyalni, jobban el kellett gondol-
kodni, hogy mikor nyomod meg a gom-

bot. De emiatt fejlődött is ez az egész, 
mert iszonyat sok jó kép van.
- A fotózás mellé mennyi biológiát kellett 
tanulnod? Nekem fogalmam se lett vol-
na, hogy a képen az egy gólyatöcs. Váro-
si gyerekként én csak a varjút ismerném 
meg.
- Mindig is természetközeli ember vol-
tam, gyerekkorom óta jártam a természe-
tet. Külön nem tanultam, csak ami rám ra-
gadt. Mindig jó voltam biológiából, aztán 
kamaszkorom után madarászkodni kezd-
tem. Volt itt a városban egy amatőr ma-
darász kör, a Bölcs Baglyok Barátai, Ba-
logh Gyula volt az atyja, aki sajnos már 
nincs közöttünk, vele az erdei fülesbag-
lyokat kutattuk itt Tiszaújvárosban. Télen 
lehet látni a fákon, ahogy több bagoly ül 
egymás mellett. Ezekkel foglalkoztunk, 
műfészkeket helyeztünk ki, abba költöt-
tek, és megfigyeltük, regisztráltuk őket.
- Mi alapján választod ki a területet, ahol 
fényképezel?
- Oda megyek, ahol érdekes témát lá-
tok. Egyébként bárhová megyek, min-
dig viszek gépet. Ezt az élőhelyet vélet-
lenül fedeztem fel, hogy ott ilyen ma-
darak vannak, és ha már viszonylag kö-
zel van a lakóhelyemhez a terület, ak-
kor úgy gondolom, ezt kell fényképezni. 
Mert ilyen adottságot, hogy ilyen közel, 
ilyen szűk helyen, ilyen jól fotózható vé-
dett madarak vannak, ezt a lehetőséget 
ki kell használni. A hely választ min-
ket. Én nem ebből élek, úgyhogy nem te-
hetem meg azt, hogy eltervezem, hogy 
milyen madarat akarok fényképezni, és 
csak azzal foglalkozok. Egy profi fo-
tós elgondolja, mit akar, megépíti hozzá 
a körülményeket, hogy a lese előtt tör-
ténjen meg, amit elképzel. Ez sok mun-
kát igényel, én ezt nem tudom megten-
ni. Én ezt munka mellett csinálom, ez a 
hobbim. De ez így érdekes. Várom a ma-
darat, hogy odarepüljön a les elé, és ak-
kor nem a les elé repül, hanem rá a tete-
jére, és ott szaladgál. Hallom, hogy ott 
kopog, de nem tudok vele mit kezdeni. 
Vannak kémlelőnyílások a lesen oldalra 
is, amiken látom, hogy mi történik körü-
löttem, nem csak előre, a gépen keresz-
tül nézek ki, és akkor mellettem fél mé-
terre odajön a madár és nézzük egymást, 
de azzal se tudok mit kezdeni, mert mi-
helyst megmozdulnék, el is menne. Volt 
olyan, hogy odajött egy róka inni, egé-
szen közel volt. Történt olyan is, hogy 
egy mezei nyúl jött inni, aztán egyszer 
csak átszaladt a tavon, a félméteres víz-
ben. Ahogy vágtatott a vízben, az olyan 
mókás volt. Lefotóztam ugyan, de nem 
jó szögben volt, de vicces volt, amint 
egy nyúl vágtat át a vízen.
- Van olyan, hogy visszajársz, mert össze-
haverkodtál egy állattal?
- Nekem nem volt még ilyen, másnak biz-
tos volt, de én viszonylag nagyon kevés 
időt töltök kint a lesben. A profik száz-
szor ennyit vannak kint, ez hobbi szin-
ten nekem sok, meg a családnak is sok, 
de amúgy igazából kevés.

Surányi P. Balázs

7. oldal2019. november 14. Kultúra

Tóth László



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 Rendelő-
intézet 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 közterülete-
ken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli ese-
mények bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 
49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hí-

vásokat, 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 rögzí-
tett bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a 

szükséges intézkedéseket. 

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 
pályázatot hirdet a 2019/2020-as tanév I. 
félévére a tiszaújvárosi állandó lakóhely-
lyel rendelkező főiskolai, egyetemi hall-
gatók tanulásának támogatására. 
Pályázati célok: 
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók szá-
mára a 2019/2020-as tanév I. félévére ta-
nulmányi ösztöndíj biztosítása a pályáza-
ti feltételekben közölt tanulmányi ered-
ménytől függően.
Pályázati feltételek:
• tiszaújvárosi állandó lakóhely,
• első diploma megszerzésére irányuló 
alapképzésben (BA, BSc), vagy mester-
képzésben (MA, MSc), vagy doktori kép-
zésben, vagy osztatlan képzésben részt-
vevő állami, vagy államilag elismert nap-
pali 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, me-
lyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan 
igazolt.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújt-
hat 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 foglal-
ja magába (pl.: kumulált, görgetett, hal-
mozott, összesített eredmények).
A pályázat beadási, beérkezési határide-
je és helye:
Határideje: 2019. november 18. (hétfő)
Helye: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájé-
koztató 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; webol-
dalak pályázatok menüpontjából,
• a főiskola, egyetem által kiállított magyar 
nyelvű, hivatalosan lezárt 2018/2019-es 
tanév II. félévi leckekönyv/ elektronikus 
leckekönyv másolata, melyet a felsőokta-
tási intézmény hivatalosan igazolt,
• a 2019/2020-as tanév I. félévére szóló 
magyar nyelvű hallgatói jogviszonyról 
igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesí-
ti döntéséről, a támogatás mértékéről és 
módjáról.

a Tiszaújvárosi Mecénás  
Közalapítvány kuratóriuma

Mecénás ösztöndíj

Zöld növényi hulladék
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld nö-
vényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.) 
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 2019. november 
21-én, csütörtökön végzi el.
A hulladékgyűjtő zsákokat az érintett városrészekben kiosz-
tották, de a zöld növényi hulladék jelöletlen zsákokban is ki-
helyezhető az átadási pontokon.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Utalvány helyett pénz
A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Szülőket, 
Törvényes Képviselőket, hogy a rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményhez, illetve a hátrányos vagy halmozot-
tan hátrányos helyzet fennállásához kapcsolódóan a koráb-
ban természetbeni támogatásként nyújtott Erzsébet-utal-
vány helyett - jogszabályváltozás miatt - pénzbeli támoga-
tást folyósítunk, annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, aki-
nek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, vagy a hát-
rányos/halmozottan hátrányos helyzetre való jogosultsága 
2019. november 1-jén fennállt. A pénzbeli támogatás folyó-
sítása postai úton, legkésőbb 2019. november 25. napjáig 
történik. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Buséter Béla

kompenzációs listán mandátumot szerzett képviselő 
2019. november 20-án (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői szoba.

              Polgármesteri Hivatal

Élelmezésvezető munkakör
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető 
Központ pályázatot hirdet 1 fő élelme-
zésvezető munkakör betöltésére, 4 hó-
nap próbaidő kikötéssel, határozott időre 
szóló kinevezéssel. Határozott idő vége: 
2021. 12. 31
Pályázati feltételek:
• középfokú iskolai végzettség, élelme-
zésvezetői végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• élelmezési program- HACCP ismerete
• előnyt jelent közétkeztetésben szerzett 
tapasztalat, illetve szakács és diétás sza-
kács végzettség
Feladatok: 
• koordinálja a konyhaüzem munkatársa-
inak munkáját, 
• megállapítja munkarendjüket 

• biztosítja konyhájának a folyamatos és 
zavartalan működését az érvényes jogsza-
bályok betartásával
• figyelemmel kíséri a fogyóeszközök, se-
gédanyagok felhasználását, az élelmiszer 
raktárkészletet
•  felel a konyhaüzem rendjéért, tisztasá-
gáért, 
• felel a közegészségügyi előírások betar-
tásáért 
• vezeti az élelmezéssel kapcsolatos ad-
minisztrációt 
Bérezés az 1992. évi XXXIII. törvény a 
közalkalmazottak jogállásáról, valamint 
annak végrehajtásáról szóló 77/1993. 
(V.12.) Korm. Rendelet, az államház-
tartásról szóló 2011. évi CXCV. Tör-
vény, valamint az államháztartásról szó-
ló törvény végrehajtásáról rendelkező 
368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet hatá-
rozza meg.

Munkaidő napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet
• önéletrajzot
• bizonyítványmásolatot
• erkölcsi bizonyítványt, (visszaigazolás 
megléte)
• a borítékon fel kell tüntetni az 1017-
13/2019 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 Köz-
pontban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor 
u. 7. (117-es iroda)
Telefon: Stefánné Andrea: 06-49/548-308

Kósa-Tóth Zoltán igazgató

Ülésezik 
az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2019. no-
vember 14-én, csütörtökön 10 órától rendkívüli ülést tart a Vá-
rosháza III. emeleti tanácskozótermében.
Napirendi javaslat:
1. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
2. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet gazdasági igaz-
gatói pályázatának kiírására
3. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 
alapító okiratainak módosítására
4. Javaslat a tiszaújvárosi nemzetiségi önkormányzatokkal kö-
tendő együttműködési megállapodások tervezeteinek jóváha-
gyására

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2019. november

NOVEMBER Helye Ideje Kinek a részére

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 meg-
rendelés

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott,szociális ét-
kezés 

26. kedd Széchenyi iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés meg-
rendelés

27. szerda Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvo-
dák 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 ellátottjait -  OTP, K&H, MKB Szép Kártyát és Erzsé-
bet-utalvány Plusz kártyát is elfogadunk!

Játék- és ruhagyűjtés
Az MSZP B-A-Z Megyei Területi Szövetség Tiszaújvárosi 
Szervezete és Nőtagozata játék- és ruhaadományokat gyűjt, 
valamint telefonos bejelentés alapján bútort és egyéb háztar-
tási eszközöket közvetít a rászorultak számára. A szervezett 
gyűjtés 2019. november 18-ától 23-áig minden nap 9 órától 
18 óráig tart a Tisza út 2/c szám alatt (a Városgazda Kft. te-
lephelyén).
A szervezők bíznak abban, hogy az adományok által jelen-
tős mértékben hozzájárulhatnak a nehéz helyzetben lévő csa-
ládok, gyermekek életkörülményeinek javításához. A hátrá-
nyos helyzetben lévők is jelentkezhetnek, ha bejelentik és 
megadják, hogy mire lenne szükségük. A gyűjtési akció ideje 
alatt személyesen, vagy a 70/333-8122-es telefonszámon je-
lezhetik igényüket. 

8. oldal 2019. november 14.Közlemények



Fenyőfák kerestetnek
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2019. évi adven-
ti rendezvények színvonalas lebonyolításához keres kivágás-
ra szánt, jelenleg szabad térállásban álló, formás, egyenletes 
habitusú lucfenyőket és ezüstfenyőket, 3,5-12 méter között, a 
városi közintézmények, Tiszaújváros közterein történő felál-
lítása, 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 elvé-
gezhető, úgy a fakitermelést elvégezzük.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

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

Indul 11.30 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

Érk. 11.55 Városi temető főbejárat Indul 13.00

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Temetői autóbuszjáratok 
menetrendje

Családsegítő munkakör

Esetmenedzser munkakör

Ápoló munkakör

Karbantartó munkakör

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont ( 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) 
pályázatot hirdet 1 fő részére határozatlan 
időre családsegítő munkakör betöltésére 
a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál.
Feladatai: 
- családgondozás 
- egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek, 
krízishelyzetek kezelése 
- bővebben: 1993. évi III. törvény, 1/2000. 
(I. 7.) SZCSM rendelet 
A jogviszony időtartama: 
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
- felsőfokú képesítés - 15/1998. NM ren-
delet 2. sz. melléklet II. rész 1. Család- 
és gyermekjóléti szolgálat családsegítő-
re vonatkozó képesítést igazoló oklevél-
másolat
- felhasználói szintű MS Office (irodai al-
kalmazások)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 

igazolások: 
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz 
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvá-
nyok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmen-
tes erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) 
és (5) bekezdéseinek megfelelően
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat, 
mely letölthető: 
www.tiszaujvaros.hu hasznos informáci-
ók/állásajánlatok (a honlap alján találha-
tó)
Bérezés: 
- a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központba, Poropatich Péter in-
tézményvezetőhöz kell eljuttatni Tisza-
újváros, Kazinczy út 3. címre. Pályáz-
ni csak a pályázati feltételekben felsorolt 
valamennyi irat benyújtásával lehet, el-

lenkező esetben a pályázat érvénytelen. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályá-
zat azonosító számát: 2198-9/2019., vala-
mint a munkakör megnevezését: család-
segítő. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a 
jogot, hogy a pályázati eljárást eredmény-
telenné nyilváníthatja.
A pályázatok beérkezésének határideje: 
2019. november 29.
A pályázatok elbírálásának határideje: 
2019. december 06.
Az állás a pályázatok elbírálása után 
azonnal betölthető.  
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni 
Poropatich Péter intézményvezetőnél a 
49/548-190-es telefonszámon lehet. Az 
intézmény honlapja: www.human.tujva-
ros.hu. A pályázati felhívás a NKI hon-
lapján 2198-9/2019. azonosító számon 
2019. november 13-án jelent meg.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont ( 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) 
pályázatot hirdet 1 fő részére esetmene-
dzser munkakör betöltésére a Család- és 
Gyermekjóléti Központba.
Feladatai: 
- családgondozás 
- egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek, 
krízishelyzetek kezelése 
- bővebben: 1997. évi XXXI. törvény, 
15/1998. NM rendelet.
A jogviszony időtartama: 
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés 
Pályázati feltételek: 
- felsőfokú képesítés - 15/1998. NM ren-
delet 2. sz. melléklet II. rész 1. Alapellá-
tások - 1/a. Család- és gyermekjóléti köz-
pont - esetmenedzserre vonatkozó képesí-
tési előírások valamelyike
- felhasználói szintű MS Office (irodai al-
kalmazások)
- B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz 

- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvá-
nyok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzés-
mentes erkölcsi bizonyítvány a gyerme-
kek védelméről és gyámügyi igazgatás-
ról szóló 1997. évi XXXI. törvény alap-
ján (erkölcsi igénylő – IV. pontnál a fel-
sorolt törvényeknél nem található, hanem 
a kérőlapon felsorolt törvényektől elté-
rő, más törvénynek való megfelelés iga-
zolását kell kérni, így a fehér, üres sávba 
kell beírni a következőt: 10/A. a gyerme-
kek védelméről és gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény)
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat, 
mely letölthető: 
www.tiszaujvaros.hu hasznos informáci-
ók/állásajánlatok (a honlap alján találha-
tó)
- Gyvt. Nyilatkozat, mely letölthető: 
www.tiszaujvaros.hu hasznos informáci-
ók/állásajánlatok (a honlap alján találha-
tó)
Bérezés: 
- a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény szerint. 

A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központba, Poropatich Péter in-
tézményvezetőhöz kell eljuttatni Tisza-
újváros, Kazinczy út 3. címre. Pályáz-
ni csak a pályázati feltételekben felsorolt 
valamennyi irat benyújtásával lehet, el-
lenkező esetben a pályázat érvénytelen. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályá-
zat azonosító számát: 2197-5/2019., vala-
mint a munkakör megnevezését: esetme-
nedzser. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a 
jogot, hogy a pályázati eljárást eredmény-
telenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 
2019. november 29.
A pályázatok elbírálásának határideje: 
2019. december 06.
A munkakör az elbírálást követően azon-
nal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni 
Poropatich Péter intézményvezetőnél a 
49/548-190-ös telefonszámon lehet. A pá-
lyázati felhívás az NKI honlapján 2197-
5/2019. azonosító számon 2019. novem-
ber 13-án jelent meg. 

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont állást hirdet 1 fő ápoló munkakör 
betöltésére. 
Munkavégzés helye: Ezüsthíd Gondozó-
ház és Idősek Otthona ( 3580 Tiszaújvá-
ros, Bartók Béla út 1-5.). 
Feladatai: az ellátást igénybe vevő teljes 
körű ápolása-gondozása 12 órás műsza-
kokban nappal, vagy éjszaka, 3 havi mun-
kaidőkeretben történő beosztás szerint. 
A jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű kinevezés, 4 hónap próbaidő-kikö-
téssel. 
Jelentkezési feltételek: 
• önéletrajz 
• felnőtt intenzív szakápoló, általános 
ápolási és egészségügyi asszisztens, álta-
lános ápoló és általános asszisztens vég-
zettség, vagy OKJ ápoló végzettség

• bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem ré-
gebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a 
Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésének meg-
felelően 
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat, 
mely letölthető: 
www.tiszaujvaros.hu hasznos informáci-
ók/állásajánlatok (a honlap alján találha-
tó)
Bérezés a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló törvény szerint. 
A jelentkezéseket a Tiszaújvárosi Hu-
mánszolgáltató Központba, Poropatich 
Péter intézményvezetőhöz kell eljuttat-
ni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Je-
lentkezni csak a jelentkezési feltételekben 
felsorolt iratok együttes benyújtásával le-
het, ellenkező esetben a jelentkezés ér-
vénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni 

az állás iktatószámát: 2382-11/2019., va-
lamint a munkakör megnevezését: ápoló. 
Az álláshirdetés megjelentetője fenntart-
ja magának a jogot arra, hogy az álláspá-
lyázati eljárást eredménytelenné nyilvá-
níthatja.
A jelentkezések beérkezésének határide-
je: 2019. november 29. 
A pályázatok elbírálásának határideje: 
2019. december 06.
Az állás az elbírálást követően azonnal 
betölthető.  
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni 
Poropatich Péter intézményvezetőnél a 
49/548-190-es telefonszámon lehet. A pá-
lyázati felhívás az NKI honlapján 2382-
11/2019. azonosító számon 2019. novem-
ber 13-án jelent meg.

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, 
Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet 1 fő karbantartó munkakör betöl-
tésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, 
három hónap próbaidő kikötésével 1 év határozott időre szóló al-
kalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
• Szakközépiskolai vagy szakiskolai végzettség
• B kategóriás jogosítvány
Előnyt jelent:
• C kategóriás jogosítvány
• Szakmai gyakorlat
• Nehézgépkezelői végzettség
• Autószerelő, autóvillamossági szerelő, karosszérialakatos, gép-
lakatos végzettség
A pályázathoz csatolni kell:
• Szakmai önéletrajzot
• Iskolai végzettséget igazoló oklevél-, jogosítványmásolatot
• Hozzájáruló nyilatkozatot az álláshirdetésben foglalt szemé-
lyes adatok kezeléséhez az álláshirdetéssel összefüggésben
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• A Társaság gépparkjának napi ellenőrzése, karbantartása és ki-
sebb 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

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 cím-
re várjuk, beküldési határideje: 2019. november 26. 

Halász Zoltánné
óvodavezető

Szakács munkakör

Könyvelő munkakör
A TiszaSzolg 2004 Kft. (3580 Tiszaújvá-
ros, Tisza út 2/F.) pályázatot hirdet 2 fő 
könyvelő munkakör betöltésére a Munka 
Törvénykönyve szerinti jogviszony kere-
tében, három hónapos próbaidő kitöltésé-
vel, határozatlan időre szóló alkalmazás-
sal.
A munkakörhöz tartozó elvárások:
• középfokú könyvelői végzettség
• számviteli, adó és gazdasági jogszabá-
lyok ismerete
• felhasználói szintű számítástechnikai is-
meretek (excel, word)
• önálló, alapos, felelősségteljes munka-
végzés
• megbízhatóság, a munkavégzés során 
szerzett információk bizalmas kezelése 
• büntetlen előélet

• jó kommunikációs képesség
A pályázat elbírálásakor, sorrendben 
előnyt jelent:
1. minimum 3 év szakmai gyakorlat iga-
zolása 
2. vállalkozási szakterületen regisztrált 
mérlegképes könyvelői végzettség
3. tiszaújvárosi lakóhely
Főbb feladatok:
• gazdasági társaságok teljes körű köny-
velése, analitikus nyilvántartások vezeté-
se
• tárgyi eszköznyilvántartás vezetése
• adóbevallások, egyéb hatósági adatszol-
gáltatások készítése
• vezetői jelentések elkészítéséhez adat-
szolgáltatás
• közreműködés az éves beszámoló elké-

szítésében és a könyvvizsgálat során
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. november 22.
A munkakör a pályázat elbírálását köve-
tően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható:
• személyesen a 3580 Tiszaújváros, Tisza 
út 2/F. címen, hétfő-csütörtök 800 – 1500, 
péntek 800 – 1400 között
• postai úton a 3580 Tiszaújváros, Tisza 
út 2/F. címre
• elektronikus úton a tiszaszolg@tszolg.
hu e-mail címre
A pályázattal kapcsolatban további infor-
máció kérhető Szabó Mihály gazdasági 
vezetőnél a 70/333-8149 telefonszámon.
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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.

Szakápolónő házi- 
gondozást vállal  Ti-
szaújvárosban és kör-
nyékén. Ár megegye-

zés szerint.
Érd: 06-70/424-9376 

A Napraforgó Alapítvány szeretettel vár 
minden érdeklődőt 2019. november 23-án 
17.30-tól az Arany Holló étteremben ren-
dezendő 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 vásárlásá-
val támogathatják az alapítványt.
A zenét a Horizont Zenekar szolgáltatja.

A belépőjegy ára: 5000 Ft/ fő

TISZTELT FELHASZNÁLÓINK!
Az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. informatikai rendszereinek fejleszté-
sét követően az alábbi új ügyfélbarát ügyintézési módokat kínálja. 

TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
AZ ÖN KÉNYELME ÉRDEKÉBEN!

Telefonos ügyfélszolgálatunkat a 06-80/22-42-42 ingyenesen hívható telefonszámon érhetik 
el Felhasználóink. A menürendszer magában foglalja a hibabejelentést, a panaszkezelést, va-
lamint a szolgáltatással és a műszaki ügyekkel kapcsolatos ügyintézési lehetőségeket is. Auto-
mata menüpontjaink segítségével, ügyintézői közreműködés nélkül, lehetőség van mérőállás 
bejelentésére és folyószámla-egyenleg lekérdezésére. 

ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS MOBIL APPLIKÁCIÓ
BÁRHOL, BÁRMIKOR, GÖRDÜLÉKENYEN!

Online ügyfélszolgálati felületünk a www.vizcenter.hu weboldalon érhető el, mobil appliká-
ciónk letölthető az App Store-ból és a Play Áruházból. A weboldalon Társaságunk logójára 
kattintva számos ügyindítási lehetőség érhető el, állandó ügyfélszolgálati irodáinkba időpont-
foglalást biztosítunk, valamint Felhasználóink információt kaphatnak személyes, telefonos és 
e-mailes ügyintézési lehetőségeinkről.

REGISZTRÁCIÓ
KAPCSOLATTARTÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 

EGYSZERŰEN ÉS BIZTONSÁGOSAN!
E-ügyfélkapcsolati menüpontunkban, pár perces ingyenes regisztrációs folyamatot követően 
az intézhető ügyek széles tárháza válik elérhetővé. Regisztrált ügyfeleink belépést követő-
en újabb azonosítók megadása nélkül diktálhatnak mérőállást, ami tovább rövidíti az ügyin-
tézéshez szükséges időt. Elérhetővé válik a számlák megtekintése és letöltése pdf formátum-
ban. Kizárólag regisztrált ügyfeleink számára elérhetővé tettük azt, hogy a részben kiegyenlí-
tett számlák még ki nem fizetett, fennmaradó összegét is kiegyenlíthetik online bankkártyás fi-
zetési móddal.

MÉRŐÁLLÁS BEJELENTÉSE
A PONTOS ELSZÁMOLÁS ÉS A KISZÁMÍTHATÓ KÖLTSÉGEK NYUGALMA!

Mikor? Számlája 3. oldalán a számlarészletező alatt találja a diktálási időszak 10 napját. 
Amennyiben ebben a 10 napban automata rendszereinkben mérőállást közöl, a következő ha-
vi számlája az Ön által közölt mérőállás, tehát a valós fogyasztás alapján készül el. Hogyan? 
A 06-80/22-42-42 telefonszám 2. menüpontjának megnyomásával, a számla 3. oldalán találha-
tó vevő (fizető) azonosító szám és a mérő gyári szám utolsó 4 számjegyének megadásával. Ezt 
megteheti online felületünkön a Vízmérőállás bejelentése menüpontban, ahol ugyanezen azo-
nosítók megnyomásával rögzítheti aktuális mérőállásait.

ONLINE BANKKÁRTYÁS FIZETÉS
KÉNYELMESEN ÉS GYORSAN!

Sorban állás nélkül, otthonából vagy útközben egyenlítheti ki számláit. Regisztrált ügyfeleink 
virtuális ügyfélkapcsolati felületen tekinthetik meg és fizethetik be számláikat az OTP Simple-
Pay alkalmazáson keresztül. A funkció mind az online ügyfélszolgálati felületen, mind a mobil 
applikáción elérhető, biztonságos és ügyfélbarát számlakiegyenlítési lehetőséget teremt Fel-
használóink számára.

KÖSZÖNJÜK FELHASZNÁLÓINK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT!
AHOL MINDIG ÖN A LEGFONTOSABB: ÉRV. ZRT.
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A Sportcentrum 
eseményei 

November 16. (szombat)
Labdarúgás
FCT- Mátészalka bajnoki mérkőzések
10.00 U14 csapatok  Füves pálya
12.00 U15 csapatok  Füves pálya

November 17. (vasárnap)
Labdarúgás
FCT- Hatvan bajnoki mérkőzések
11.00 U17 csapatok  Füves pálya
13.00 U19 csapatok  Füves pálya
Kézilabda
11.00 TSC- Szalézi DSE Kazincbarcika férfi kézilabda bajno-
ki mérkőzés   Játékcsarnok
13.00 TSC- Mezőkeresztes VSE női kézilabda bajnoki mér-
kőzés    Játékcsarnok
Kosárlabda
18.00 Phoenix KK- DEAC U23 felnőtt bajnoki mérkőzés 
    Játékcsarnok

Sikerrel debütált a cyclocross

Sárban csúszva, teljes erőbedobással
Itt az ideje, hogy megtanul-
junk egy új szót: cyclocross. 
Ez egy olyan terepkerék-
pár-verseny, ahol az indulók 
hóban, fagyban, sárban, eső-
ben tekernek, és ami a leg-
jobb benne: élvezik. 

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub verseny-
zői rendszeresen indulnak cyclocross ver-
senyeken, most úgy döntöttek, rendeznek 
egyet. A sportág tiszaújvárosi meghonosí-
tását célzó első alkalomra, a CIVIS-CLE-
AN Cyclocross Tiszaújváros versenyre 
előzetesen 150-en neveztek.
- A cyclocross tulajdonképpen terepke-
rékpározás - mondta Lehmann Tibor, a 
Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-veze-
tőedzője. - Zömmel olyan kerékpárokkal 
mennek, mint az országúti kerékpárok, 
ebben különbözik a mountain bike-tól, a 
másik, hogy sokkal kisebb szintkülönbsé-
gek vannak, viszont az időjárás és a ta-
lajviszonyok nehezítik a versenyzést. Ez 
egy klasszikusan téli sportág, a szezon 
októbertől januárig tart. 
- Mi kell ahhoz, hogy valaki sikeres le-
gyen?
- Általános állóképesség és erő. Van, aki 
szereti az extra kihívásokat, most nagyon 
mennek a terepfutások világszerte, így 
Magyarországon is. Most itt vagyunk a 
sárban, ahol meg kell küzdeni az esővel, 
a hideggel, ez egy jó kihívás a 21. szá-
zadban. 
- Ebből a szempontból tehát jól jött az 
eső?
- Jobban élvezném, ha napsütés lenne és 
15. fok. „Lenni biciklista, nem nyafogni” 
- mondta egy orosz kerékpáros néhány 
évtizeddel ezelőtt. Ez tehát erről szól, ez 
az ideális idő. 
10 órakor rajtolt el az első futam, a hobbi-
kerékpárosok mezőnye, akik három kört te-
kertek a 2500 méteres pályán. Persze az, 
hogy tekertek, olykor erős túlzás volt, hisz 
sokszor csak csúszkáltak, elestek, majd fel-
keltek, aztán a nagyon kritikus részen tol-
ták egy kicsit a biciklit. Apropó, bicikli. A 
futamára készülődő Papp Zoltán elmagya-
rázta, hogy bár első ránézésre a cyclocross
kerékpár ugyanolyan, mint az országúti, 
azért ez nem teljesen igaz. 

- Alapvető különbség a vázgeometria - 
kezdte Zoltán -, az országútihoz képest 
szűkebb az egész, az ember egyeneseb-
ben ül rajta, aztán a kormány kicsit széle-
sebb, de végül is lehet ugyanolyan is. Ami 
alapvető különbség, hogy a kerék és a váz 
között nagyobb a hely elől és hátul is. Ez 
abban segít, hogy a sár ki tud menni rajta, 
amikor az ember teker. 
A megállíthatatlan esőben aztán lassan 
véget ért az első futam, a nap első győz-
tese a HOTE Sportegyesület versenyzője, 
Molnár György lett. 
- Brutál extrém volt - mondta a célba érés 
utáni percekben -, az eső megtette hatá-
sát, iszonyatosan csúszott a pálya. Nagy 
volt a sár, végig csúsztam a rézsűkön, 
többször is elestem az utolsó körben, de 
tudtam tartani az előnyömet. Az első kört 
nagyon megnyomtuk Bencével, ott átvet-
tem a vezetést, utána végig folyamatosan 
tudtam növelni az előnyömet, az utolsó 
körben viszont kétszer elestem, Bence ki-
csit feljött, de beletettem szívemet-lelke-
met, így meglett az első hely. 
Az emlegetett Bence a tiszaújvárosi szí-
neket képviselő Balogh Bence volt. 
- Hatalmas volt a sár, a dagonya, de na-
gyon jó volt - mondta -, felkészültem rá, 
hogy ilyen lesz, nem is számítottam szá-
razabb időre. Tegnap a pályaépítés során 
kitapasztaltam, hogy hol vannak olyan 
kanyarok, ahol nagyon kell figyelni, vi-

szont Molnár György ma nagyon erős 
volt, ő vitte el az első helyet, de nagyon 
jó verseny volt, legközelebb revansot ve-
szek. 
- Mire kell ilyenkor nagyon figyelni? Tud-
tál menet közben mérlegelni, hogy na, 
most majd le kell szállni például?
- Az első körben mindenhova fel tudtam 
menni, a második és harmadik körben pe-
dig már le kellett hogy szálljak a kemény 
helyeken. Szerintem a legveszélyesebbek 
a tócsák voltak, volt is egy, amiben a ke-
rék közepéig elmerültem, utána már arra 
is kellett figyelni. Összességében nem le-
het itt ész nélkül menni. 
Nem ész nélkül ment Bóna Kinga sem, 
akinek ez volt a második ilyen versenye. 
A fiatal triatlonista - habár csupa sár lett 
a végére -, élvezte a versenyzésnek ezt a 
formáját is. 
- Verseny közben nem éreztem, hogy hi-
deg van, viszont a sár eléggé akadályo-
zó tényező volt - mondta nevetve, miután 
egy zsebkendővel megpróbáltuk letörölni 
az arcáról a sarat, sikertelenül. - Nagyon 
sokszor elestem, nem is tudom megszá-
molni. Teljesen más jellegű ez a verseny, 
mint egy normál kerékpárverseny. Utó-
lag most már vicces végiggondolni, hogy 
mennyiszer elestünk, de verseny közben 
akkora az adrenalin, hogy nem is érzünk 
szinte semmit. 

Fodor Petra

Labdarúgás

Eső után hidegzuhany
A labdarúgó NB III. Keleti 
csoportjának 14. fordulójá-
ban az Eger látogatott Tisza-
újvárosba. A vendégek az el-
ső játékrész közepén szerzett 
góllal elvitték a három pontot 
a kék-sárgák otthonából.

Tiszaújváros - Eger 0-1 (0-1)
Tiszaújváros, 100 néző. V.: Muhari 
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. - 
Lippai, Burics, Nagy (Kulcsár, 46.), Gel-
si, Csicsek, Tóth M., Hussein, Bokros, 
Terdik (Bussy, 62.), Molnár M. (Kundrák, 
72.). Vezetőedző: Gerliczki Máté.
Eger SE: Nacsa - Vaskó, Csiki, Farkas 
K., Vitelki (Valkay, 78.), Lőrincz, Kis G., 
Haász (Révész, 90.), Debreczeni, Benke, 
Bartusz (Stampf, 71.). Vezetőedző: Sütő 
Szilárd.
Az elmúlt fordulókban úgy tűnt, magá-
ra talált a Tiszaújváros, hiszen idegen-
ben a Jászberényt, hazai pályán a Ceglé-
det győzte le, valamint emberhátrányban 
harcolta ki a döntetlent az ESMTK ottho-
nában. Az Eger ráadásul ebben a szezon-
ban eddig mindössze egy pontot szerzett 
idegenben, a sereghajtó Ózd otthonában 
játszottak 0-0-t. A tiszaújvárosi csapatból 
a múlt héten kiállított Pap eltiltása miatt 
nem játszhatott a mostani mérkőzésen. 
Az esőáztatta pályán az első percekben 
mindkét csapat nehezen alkalmazkodott a 
körülményekhez. A mély talajú pályán az 
első helyzetet a vendégek alakították ki. 
Vitelki távoli lövésénél Tóth Cs. azonban 
védett. A 26. percben megszerezte a ve-
zetést az Eger. Farkas viharzott el a jobb 

oldalon egy vendég kontra végén, beadá-
sára Benke érkezett, aki 4 méterről nem 
hibázott 0-1. A 37. percben két gólszerzé-
si lehetősége is volt a tiszaújvárosiaknak, 
de Nacsa mindkétszer hárított.
 A második játékrész elején Kulcsárt, 
majd a későbbiekben Bussyt és Kund-
rákot is pályára küldte Gerliczi Máté, 
ám a hazaiak igazán veszélyes helyzetet 
nem tudtak teremteni az egri kapu előtt. 
A hevesi ellentámadások mindegyikében 
ott volt a gólszerzés lehetősége is, ám a 
vendégek sem tudták növelni előnyüket. 
A végén a Tiszaújvárosnak nem sikerült 
egyenlítenie, így ebben a szezonban har-
madszor kapott ki hazai pályán. Buricsék 
így továbbra is 24 pontosak a bajnok-

ságban és visszacsúsztak az 5. helyre. A 
kék-sárgák legközelebb november 17-én 
vasárnap a listavezető Füzesgyarmat ott-
honába látogatnak. 
Gerliczki Máté: Arra a játékra, amire ké-
pesek vagyunk, a folyamatos esőzés kö-
vetkeztében a pálya talaja alkalmatlan 
volt, ezért brusztolással lehetett volna 
megnyerni a mérkőzést, erre viszont mi 
most alkalmatlanok voltunk. Az ellen-
fél sokkal jobban akarta a sikert, teljesen 
megérdemelten nyertek, gratulálok nekik.
Sütő Szilárd: Az osztály egyik legszer-
vezettebb csapatának otthonában sze-
reztünk megérdemelt győzelmet. Öröm-
mel tölt el, hogy sorban két mérkőzésen 
tudtunk nyerni, és ezzel a mostani siker-
rel megszereztük első idegenbeli győzel-
münket is. Gratulálok a játékosoknak! 

A forduló további eredményei:
Cegléd - Hatvan 3-1

Jászberény - ESMTK 3-1
Balassagyarmat - Füzesgyarmat 1-3

Sényő - Gyöngyös 3-2
DEAC - DVTK II. 4-0

Ózd - DVSC II. 0-6
Tállya - Putnok 0-1

Következik a 15. forduló
2019. november 17., vasárnap 13:00

ESMTK - Cegléd
Putnok - Ózd 

DVSC II. - DEAC
DVTK II. - Sényő

Gyöngyös - Balassagyarmat
Füzesgyarmat - Tiszaújváros 

Eger - Jászberény 
Hatvan - Tállya 

Kézilabda

Kosárlabda

Győzelem idegenben

Önbizalom növelő 
győzelem

Lejátszotta az 5. fordulót a Miskolci VSC ellen a 
TSC női kézilabda csapata, mégpedig magabiztos 
győzelmet aratva.

MVSC - TSC 19 - 28 (10-12)
Góllövők: Bagdi Á. 14, Erdődi R. 8, , Kiss V. 3, Béke É., Kere-
kes E., Orosz A. 1-1. 
Az első félidőben akadtak még hibák, de a tökéletes védekezés 
és a bravúros kapusteljesítmény ekkor is eredményhez vezetett. 
A második félidőben már felszabadultabban játszott a TSC, és 
ismét megmutatta, hogy a szív, az akarás, a küzdeni tudás a csa-
pat legnagyobb erőssége. 

A bajnokság nyolcadik fordulójában az Eger csa-
patát fogadta hazai környezetben a Phoenix KK, 
és küzdelmes mérkőzésen nyert. 

Phoenix KK - EKE-Eger KOK SE
 86-73 (20-8, 22-35, 24-18, 20-12)

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: Kiss (17/6), Orliczki 
(6), Szilasi (-), Martin (31/3), Kovács (-). Csere: Pöstényi (-), 
Tóth (10/3), Taskó (-), Szabó (4), Eremiás (-), Molnár (12/6), 
Lajsz (6). Vezetőedző: Szendrey Zsombor.
A Phoenix vette jobban a rajtot, és jelentős előnyt kovácsolt ösz-
sze a 10. perc végére, de amilyen jól sikerült a kezdő negyed, 
olyan ijesztőre a második etap. Az egri gárda fokozatosan ledol-
gozta hátrányát, és a negyed végén egy utolsó triplával meg is 
fordította a mérkőzést (42-43).
A pihenő jót tett a Tiszaújvárosnak, pontosabbá vált játéka, de 
a hevesiek többször is vissza tudták verni a fordítási kísérlete-
ket. A küzdelem keménységét mutatja, hogy a Phoenix négyszer 
is kiegyenlített, mire sikerült átvennie a vezetést. A negyedik já-
tékrész is szoros csatával kezdődött, a Tiszaújváros csak a ne-
gyed második felében tudta kihasználni a kapkodóbbá váló el-
lenfél hibáit.
Szendrey Zsombor: Ki-ki meccsre számítottunk, és az történt, 
amire készültünk. Többször váltott az Eger emberfogásról zóná-
ra, ami hol megrendített minket, hol túl tudtunk rajta jutni. Min-
den cserejátékosunk pozitívan tudott beszállni a küzdelembe. 
Kellett ez a győzelem - az önbizalmunknak is -, örülünk neki, és 
bízunk benne, hogy most nem állunk meg, hanem tudunk lega-
lább kettőt-hármat nyerni egymás után. Gratulálok a csapatnak.

11. oldal2019. november 14. Sport

Nyakatekert volt a Tiszaújváros játéka. 

Kiss (7) 17 pontot dobott. 

Bóna Kinga élvezte a versenyzést. 



12. oldal 2019. november 14.Rendezvények
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