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Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben Bráz György 
polgármester válaszol a nézők közérdekű kérdéseire. Szep-
tember 27-én, szerdán 18.30 órai kezdettel válaszol Tiszaúj-
város polgármestere a lakossági kérdésekre. Ezeket előzete-
sen is föl lehet tenni a fogadoora@tiszatv.hu e-mail címen, 
vagy levélben, 3580, Tiszaújváros, Szent István út 16., Tisza 
Televízió, az adás ideje alatt pedig telefonon a 49/341-844, 
341-755-ös számon. 

/5. oldal

Bár még csak szeptember derekán járunk, már 
javában zajlanak az év végi hagyományos városi 
rendezvények, események előkészületei.

A Mikulástól karácsonyig elnevezésű adventi programsorozat 
idén december 3-a és 22-dike között lesz.
A Szederkényi gyertyagyújtást december 11-én, a Tisza-parti 
csillagszórást december 20-án rendezik.
Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok közös „év-
zárója” december 14-én lesz. Őket a közalkalmazottak és köz-
tisztviselők követik december 15-én. Másnap, december 16-
án a Sportbaráti találkozónak ad helyet a Sportcentrum, amely 
december 18-án a Szépkorúak karácsonyi ünnepségének hely-
színe lesz. Ugyancsak ezen a napon invitálják ünnepi ebédre a 
Polgármesteri Hivatal nyugdíjasait az Arany Holló Étterembe.
A képviselő-testület december 21-én zárja az évet, ekkor tartja 
ugyanis munkaterv szerinti idei utolsó ülését.
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központnak és nyugdíjas 
klubjainak különösen mozgalmas lesz az év hátralévő része. A 
már említett karácsonyi ünnepség mellett az Idősek hete rendez-
vénysorozat a legnagyobb megmozdulás. Ez szeptember 29-én 
kezdődik az ünnepélyes megnyitóval és október 5-én zárul az 
Aranylakodalommal.
Október 13-án az intézmény Napsugár bölcsődéje ünnepli 40. 
születésnapját, november 10-én pedig a Szociális munka napja 
alkalmából tartanak ünnepi munkaértekezletet. 
A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány a szokásosnál kissé ha-
marabb, december 2-án adja át a felsőoktatási ösztöndíjakat, az 
ugyancsak általa rendezett hagyományos adventi hangverseny 
december 12-én lesz.
Az idén egy rendhagyó, ám a szerkesztőség szándéka szerint ha-
gyományteremtő, élő karácsonyi műsorral jelentkezik a Tisza TV 
december 17-én, advent harmadik vasárnapján. A meghitt hangula-
tú adásban többek közt lesz mézeskalács díszítés, ajándékkészítés, 
meglepetésművész, és élő kapcsolás a Városháza előtti térre, ahol 
a gyertyagyújtás, és a szeretetvendégség pillanataiba is betekinthet-
nek a nézők. Természetesen a vidámság sem marad el, hiszen de-
cember 30-án tűzi műsorára a televízió szilveszteri adását az elmúlt 
30 év legkülönlegesebb válogatásaiból, ez alkalommal felvételről.

TISPOL akció

A biztonság volt a középpontban
Szeptember 11. és 13. között
az egész országra kiterje-
dő közúti ellenőrzést tartott 
a rendőrség. A TISPOL Mű-
veleti Csoportjának éves el-
lenőrzési terve alapján, a 
TISPOL SEATBELT európai 
szintű ellenőrzés során a tag-
államok rendőrei háromna-
pos razziát tartottak az uta-
kon. 

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság két 
napon át három városban, nálunk, Mező-
csáton és Mezőköveseden, több helyszí-
nen is ellenőrizte a közúton közlekedő-
ket. Az akció kiterjedt az illegális migrá-
ció, az embercsempészet, a kábítószerrel, 
valamint a lőfegyverrel kapcsolatos, illet-
ve a vagyon elleni bűncselekmények fel-
derítésére, megszakítására is. 
- Fokozott figyelmet fordítottunk a biz-
tonsági öv, a gyermekbiztonsági rendsze-
rek és a bukósisak előírásszerű használa-
tának ellenőrzésére - tudtuk meg Szmrek 
Tamás közlekedésrendészeti alosztályve-

zetőtől. - Tíz esetben közigazgatási bír-
ságot szabtunk ki, biztonsági öv haszná-
latának elmulasztása miatt, ez egyaránt 
értendő járművezetőre és utasokra, egy 
esetben helyszíni bírságot szabtunk ki a 

gyermekbiztonsági rendszer hiánya mi-
at, és több esetben szintén kisebb bírság-
gal szankcionáltuk a gépjárművezetőket a 
közúti közlekedési szabályok kisebb fokú 
megsértése miatt.

Év végi menetrend

Gasztronómia és kultúra

Hajdúkkal a Tisza-szigeten 
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Harmadik alkalommal gyűltek össze a hajdúk a Tisza-szigeten. A szabadtéri kulturális, gasztronómiai rendezvényen Haj-
dúdorog, Hajdúnánás, Polgár és Tiszaújváros hozta el kulináris értékeit és színpadi produkcióit. Írásunk a 3. oldalon. 

Két napon át tartott a fokozott ellenőrzés. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Szerdán, csütörtökön és pénteken 8:30 órakor, kedden és 
szombaton 18:00 órakor, vasárnap 11:00 órakor lesznek 
szentmisék templomunkban.
Egyházközségünk búcsúünnepét október 8-án, vasárnap 11:00 
órakor tartjuk. Meghívott vendég: Árvai Zoltán plébános atya 
(volt tiszaújvárosi káplán) lesz.

Református
Pénteken 8:00 Szent Liturgia. Szombaton 17:00 vecsernye, 
utána utrenye. Vasárnap 11:00 Szent Liturgia, 18:00 vecsernye. 
Hétfőn, kedden és szerdán 17:30 vecsernye.

Görögkatolikus
Csütörtökön 17.00 óra bibliaóra az imaházban.
Vasárnap Tiszaszederkényben 10:00 és Tiszaújvárosban 11:00 
órától lesz istentisztelet. Tiszaújvárosban az istentisztelet alatt 
az imateremben gyermek istentisztelet lesz.

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

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. 

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.

Halőrök, tisztségviselők versenyeztek

Horgászok a másik oldalon
Hagyomány már a Zabos Gé-
za Horgász Egyesület életé-
ben, hogy évente megrende-
zik a halőrök és tisztségvi-
selők versenyét. Idén szep-
tember 16-án az Erdészeti ta-
von tartották az eseményt, 
melyre húszan jelentkeztek. 

Igazi horgászidő fogadta a versenyzőket, 
akik közül többen már az előző éjszakát is 
a tóparton töltötték. 
- A nyár nagyon meleg volt - mondta Kiss 
Béla, az egyesület elnöke -, nagyon hek-
tikus volt a fogási eredmény is, most ta-
lán már lassan kiegyenlítődik a vízhőfok, 
ilyenkor jobbak az eredmények is. Indul 
az őszi szezon, folytatjuk a telepítéseket, 
reméljük, hogy sikeresebbek lesznek a 
horgászaink, mint nyáron. 
A verseny inkább egy piknikre hasonlí-
tott, nem is igazán az volt a fontos, hogy 
hallal térjenek haza a horgászok, hanem 
hogy együtt töltsék a napot, közös reggeli 
és ebéd is várta a halőröket és a tisztség-
viselőket, és nem maradtak el az évődé-
sek sem, ki mit írt be a fogási naplójába, 
szabályos volt-e minden. 

A versenyen az alábbi eredmények szü-
lettek: 
I. Makó Zoltán (3750 g), II. Bacsó József 
(2310 g), III. Molnár Károly (1880 g). 
A horgászversenyt az egyesületen kívül 

az Energofish Kft., a Balázs-Filament 
Technológiák Kft. és Ivánka Tóth Attila 
támogatta. Az eredményt el nem érő ver-
senyzők tombolasorsoláson vettek részt. 

fp

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
Erőss DániElné 

(szül.: sEpsi irma) 
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 

fájdalmunkban osztoztak. 
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

papp JózsEf
 64 éves korában elhunyt. Temetése 

2017. szeptember 22-én (péntek) 11 órakor lesz 
a sajószögedi Városi Temetőben. 

A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség mi-
att jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógy-
szertári ügyeleti/készenléti szolgálatot szeptember 24-ig (va-
sárnapig) a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 
49/341-050) , majd szeptember 25-től (hétfőtől) az Arany Sas 
Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 
Gyógyszertárak nyitvatartása:
                                           Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-18  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-19

Játék- és ruhagyűjtés
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok! 
 Az MSZP  B-A-Z- Megyei Területi Szövetség Tiszaújvá-
rosi Szervezete és Nőtagozata játék- és ruhaadományokat 
gyűjt, valamint telefonos bejelentés alapján bútort és egyéb 
háztartási eszközöket közvetít a rászorulók számára. 
A szervezett gyűjtés 2017. szeptember 24-ig, minden nap 9 
órától 18 óráig tart a Tisza út 2/c alatt a Tiszaújvárosi Város-
gazda Nonprofit Kft. telephelyén.
Bízunk abban, hogy az Önök adományai által jelentős mér-
tékben hozzájárulhatunk a nehéz helyzetben levő családok, 
gyermekek életkörülményeinek javításához. A hátrányos 
helyzetben lévők is jelentkezhetnek, megadva, hogy mi-
re lenne szükségük. A gyűjtési akció ideje alatt személye-
sen, vagy a következő telefonszámokon jelezhetik igényü-
ket 70/333-8122, 49/333-910.
Várjuk nagy szeretettel Önöket a Tisza út 2/c épületében. 

A szervezők

2. oldal 2017. szeptember 21.Sokféle

A Krónika elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755, + 36 49 341-844

Fax: +36 49 341-852

E-mail:  kronika@tiszatv.hu

Tanulás
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik szep-

temberi sorozatunk. A megfejtéseket a 

hónap végén egyben várjuk e-mailben 

a kronika@tiszatv.hu címre, vagy pos-

tai úton a 3580 Tiszaújváros, Szent Ist-

ván út 16. címre.

Makó Zoltán, az egyesület versenyfelelőse elégedetten tekinthet vissza az évad-
ra, hiszen megnyerte a versenyt. 

Koszorúzás a parkban

Aranylakodalom

A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete az Idősek Hete alkal-
mából koszorúzási ünnepséget tart a Nyugdíjas parkban 2017. 
október 2-án 13.30 órakor, melyre tisztelettel várjuk nyugdíjas 
társainkat.

            Varjas Lászlóné elnök

A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete szervezésében 2017. 
október 5-én 16.00 órakor lesz az ARANYLAKODALOM és 
az azt követő mulatság.
Jelentkezni lehet a nyugdíjas egyesület irodájában és a nyugdí-
jas klubok vezetőinél.

 Varjas Lászlóné elnök



Gasztronómia és kultúra

Hajdúkkal a Tisza-szigeten 
Harmadik alkalommal gyűl-
tek össze a hajdúk a Tisza-szi-
geten. A szabadtéri kulturális, 
gasztronómiai rendezvényen 
Hajdúdorog, Hajdúnánás, Pol-
gár és Tiszaújváros hozta el 
kulináris értékeit és színpadi 
produkcióit. 

1651-ben Lorántffy Zsuzsanna 32 hajdú 
családdal újratelepítette Szederkényt. Eze-
ket a gyökereket szeretné erősíteni váro-
sunk ezzel a rendezvénnyel, elmélyítve a 
kapcsolatot a hajdúvárosok között. 
- Milyen érdekes a történelem,- mondta 
megnyitó beszédében Bráz György pol-
gármester. - Annak idején, Lorántffy Zsu-
zsanna idejében, mondhatnám kényszer-
ből kellett betelepíteni a hajdúkat. És mi 
történt, amikor a város ipari építése meg-
kezdődött? Jöttek a hajdúk maguktól a 
közeli hajdú településekről. Most pedig 
újra itt vagyunk együtt és erősíthetjük azt 
a kapcsolatot, ami az elmúlt évtizedek 
alatt kialakult.  
Mazsorett csoportok, néptáncegyüttesek 
váltották egymást a színpadon, miközben 
finom illatok terjengtek a fák között. Haj-
dúnánás sátrában már csak az üres üstöt 
találtuk. Hamar elfogyott a kuriózumnak 
számító bivalypörkölt.
- Akik még nem kóstolták meg a bivaly-
húst, kicsit elgondolkoznak, hogy meg-
egyék, ne egyék - mondja Szemes Zoltán, 
Hajdúnánás számadója, a pörkölt készí-
tője. - Hasonlóképpen készül, mintha ser-
tésből vagy marhából csinálnánk és közel 
2,5 óra alatt megfő. Én rakok bele néhány 
fűszert, amitől még finomabb, ízesebb 
lesz, de ezeket a titkos hozzávalókat sze-
retném megtartani magamnak. Volt olyan 
is, aki rácsodálkozott a pörköltre, hogy 

nem fekete, mert ugye a bivaly egy feke-
te állat - mondta bajsza alatt mosolyogva. 
Hajdúnánás nem csak különleges ételével 
érkezett a szigetre, elhozta Nánási Porté-
káit is.
- Tejtermékek, méz, lekvár, száraztészta 
és még sorolhatnám - mutatja a terméke-
ket Fűz Andrásné, a Nánási Portéka pro-
jektmenedzsere. - Itt minden megtalálha-
tó, ami egy család élelmiszerellátásához 
szükséges. Ez Hajdúnánás saját márká-
ja, ami 2013 májusában nyitotta meg ka-
puit a vásárlók előtt. Ezen a piacon csak 
olyan termelők értékesíthetnek, akik haj-
dúnánási lakosok és hajdúnánási földben 
terem meg a termék alapanyaga. 
Mosolygós hölgy fogad minket Hajdú-
dorog szépen berendezett sátránál. He-
lyi, régi fotók a falon, terített asztal az 
egyik oldalon, gyerekeknek játszósarok 
a másikon. Mintha egy régi paraszti csa-
lád otthonába csöppentünk volna. Nem 
véletlen, hiszen hagyományaik egy sze-
letét hozták el a Hajdúk a szigeten ren-
dezvényre. 
 - A húsvéti pászkaszentelést mutatjuk be 
- kezd mesélni Simai Sándorné. - Nálunk 
az a szokás, hogy húsvét első napján visz-
szük a pászkát szenteltetni a templomba. 

A kosárba teszünk sonkát, kolbászt, to-
jást, a pászkát a tetejére, meg egy üveg 
bort. A nagymisére megyünk, ami után a 
pap megszenteli, megáldja az ételt. Majd 
hazamegyünk és megreggelizünk abból a 
kosárból, amit a pap megáldott.
Polgár gazdag színpadi programmal érke-
zett. Mazsorettek, citerások és autentikus 
cigányzenét képviselő fiatalok léptek fel. 
Szalontai Sándor a Polgári Lokálpatrióta 
Egyesülettel érkezett.
- Eddig minden alakalommal itt voltunk 
- mondja. - Nagyon tetszik ez a rendez-
vény, jók a fellépők. A Dalárda Együttes 
tetszett és már nagyon várom a polgári ci-
terásokat, mert szívesen hallgatom őket.
- Nagyon jó itt kint a szigeten - mond-
ta Kártik Antalné, aki szintén a polgári 
csapattal jött. - Mindenki elhozhatja sa-
játos ételeit, kultúráját. Bepillanthatunk 

egymás életébe, megkóstolhatjuk egymás 
ételeit, megismerkedhetünk új ízekkel. 
Mi pásztortarhonyát készítettünk gazda-
gon. A pásztortarhonyát hagyományosan 
szalonnával készítik, de mi Polgáron tar-
ját és lapockát is teszünk bele, ettől lesz 
gazdag. 
Természetesen a vendéglátó Tiszaújváros 
is kitett magáért. A város cégei gulyásle-
vest főztek, az intézmények székelyká-

posztát, míg a Tiszaújvárosi Intézmény-
működtető Központ jóízű marhapörkölt-
tel és házias kapros-túrós bélessel készült. 
A Derkovits Kulturális Központ csapata 
hagyományos szederkényi krumplilán-
gost készített.
- Attól hagyományos, hogy úgy készül, 
mint száz évvel ezelőtt - mondja Füredi 
Zsuzsanna népi játék- és kismesterség ok-
tató. - Főtt krumpli, liszt és egy kicsi só 
van benne, semmi mást nem teszünk be-
le, és így próbáljuk finommá és jó ízűvé 
tenni. Régen kacsazsírral kenték meg, ma 
már lehet válogatni, tejföllel, lila hagy-
mával vagy akár lekvárral is ehetjük.  
Ebéd után a gyerekek hagyományos játé-
kokat próbálhattak ki, de nem csak nekik 
állítottak fel játszóteret, a felnőttek is gu-
ríthattak szénabálát, talicskázhatták asz-
szonyaikat vagy traktorgumit guríthattak. 
Az állatok sem maradhattak el a szigetről, 
és természetesen nem az üstökben rotyo-
gó húsra gondolok. Hagyományos terelő-
kutya fajtákat mutattak be munka közben, 
illetve ragadozómadarakat hozott a Ma-
gyar Környezetgazdálkodási és Vidékfej-
lesztési Társaság egyik önkéntese.
Az esti jó kedvről Tilinger Attila és a Magic 
of Music gondoskodott, majd a népdalokból 
táplálkozó, mégis modern, elektronikus ze-
nét játszó Holdviola együttes játszott élőben.

ema

Negyvenkilenc donor

Véradó hajdúk

Először vonult ki a Magyar Vöröskereszt Dél-Borsodi Terüle-
ti Szervezete a Hajdúk a szigeten kulturális, gasztronómiai, sza-
badtéri rendezvényre. 
- A munkás hétköznapokon nehéz rávenni az embereket, hogy 
adjanak vért - nyilatkozta lapunknak Kenyeresné Eged Erzsébet, 
a  Magyar Vöröskereszt Dél-Borsodi Területi Szervezetének ve-
zetője.- Ezért úgy gondoltuk, hogy célba vesszük az ilyen és ha-
sonló fesztiválokat. Most bíztunk abban, hogy 50 körül lesz a je-
lentkezők száma. Számításaink beigazolódtak, hiszen 49-en je-
lentkeztek vért adni szombat délután.

Gázfelhő, robbanásveszély

Katasztrófavédelmi 
gyakorlat

Katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottak szep-
tember 20-án délelőtt a MOL Petrolkémia Zrt.-nél 
és a Bóbita óvodában.

Kormányrendelet írja elő, hogy a vegyi üzemek közelében éven-
te egy alkalommal védelmi gyakorlatot kell tartani. A feltétele-
zett helyzet szerint az Olefin 2 üzemben lévő olajos mosóko-
lonna fejgázvezetékének varrata felrepedt, jelentős mennyiségű 
pirogáz jutott a szabadba. A gázfelhő északi irányba, a város fe-
lé terjed. Az üzemet leállítják, a telepített gázérzékelők automa-
tikusan indítják a gőzfüggönyt, az üzem dolgozói mobil vízpaj-
zsokat telepítenek a gázfelhő hígítására. Ezt követően a kivonu-
ló tűzoltóegységek hárítják el a robbanásveszélyt.
A gyakorlat másik helyszínén, a gázfelhő fenyegette Bóbita 
óvodában, a tűzoltók 121 gyermeket és 31 felnőttet - szakkifeje-
zéssel élve - zárkóztattak el. 

Útfelújítások

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az időjárás függvényében előrelát-
hatólag szeptember 25-én  útburkolat-felújítások kezdődnek a 
Karinthy utcában és Szederkény városrészben az Ady úton.
A munkák befejezésének várható ideje: 2017. október 31.
Kérjük, hogy a kivitelezés ideje alatt a közlekedési szabályok 
betartásával és fokozott figyelemmel közlekedjenek!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 
szakácsnőként is megállta a helyét. 

Negyvenkilencen adtak vért a szigeten. 

A Karinthy utca új burkolatot kap. 

A feltételezett gázfelhő veszélyeztette a Bóbita óvodásait is. 

Becsületkassza működött a kesznyéteni templom felújítására gyűjtő palacsin-
tasütödében. 

Nem kellett Debrecenbe menni a pulykáért. 

Hamar elfogyott a hajdúnánásiak bivalypörköltje. 



Állami, csoportos, családi

Illemtan, protokoll

Balesetbiztosítás gyermekkorban

A napszemüveg viselése

Balesetek bárkivel, bármikor 
előfordulhatnak, így a gyere-
kekkel is, akár iskolaidőben, 
akár a nyári szünetben. Egy 
baleset nem csak fájdalom-
mal és gyógyulással jár, ha-
nem költségekkel is. Az állami 
balesetbiztosításon túl a szülők 
többféle lehetőség közül is vá-
laszthatnak, léteznek csoportos 
biztosítások és a lakásbiztosítás 
keretein belül is széles a skála.  

A nyári szünetben, egy napközis tábor-
ban focizás közben törte el a kezét Ko-
vács Kristóf. 
- Először nem is éreztem, hogy fáj, csak 
azt láttam, hogy ferde lett a karom - 
mondta Kristóf -, aztán már zsibbadt és 
sírtam is, mert ki kellett hagynom a tábor-
ban az egyik legjobb dolgot, amit nagyon 
szerettem volna kipróbálni. 
Kristóf karját megműtötték, tavasszal egy 
újabb beavatkozás vár rá. Nem csak ő tör-
te csontját, hanem ikertestvére is. 
- A nagyfiaim elég elevenek - mondta Ko-
vácsné Mikóczki Emese -, már meg is be-
széltük, hogy a fociban csak kapusok le-
hetnek, bár az is elég sok vetődéssel jár. 
Egy csuklócsonttörés és egy alkarcsont 
duplatörés volt a mérlegünk. Mi úgy vol-
tunk vele, hogy az általános tanulóbizto-
sítás ugye minden gyerekre vonatkozik, a 
családi biztosításunk pedig tartalmaz egy 
olyan részt, hogy mind az öten biztosítva 
vagyunk ilyen esetekre. 
- Szülőként fontosnak tartja azt, hogy ilyen 
módon is biztonságban legyen a család? 
- Mindenképpen. Ez egy szükséges rossz 
dolog, hiszen senki sem apellál arra, hogy 
majd ha bármi történik, akkor ebből vala-
miféle bevétele lesz. De ha megtörténik 
a baj, akkor segítség, főleg ha többnapos 
kórházi ellátásra van szükség. 
Három hete megkezdődött a tanév, újra 
benépesültek az iskolák. Részben még já-
tékkal telnek a testnevelésórák, de azért 
itt  már vannak szabályok és jobban oda 
kell figyelni. 
- Ha visszajövünk a nyári szünetről, akkor 
figyelmetlenebbek a gyerekek - mond-
ta Ujlaky Ildikó, a Tiszaújvárosi Hunya-
di Mátyás Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola testnevelő tanára -, nem 
olyan az állóképességük, egymással ke-
vésbé toleránsak. Ilyenkor gyakoribbak 
az ütközésekből, esésekből adódó balese-

tek. Egyébként azt gondolom, hogy sze-
rencsések vagyunk, mert az elmúlt évek-
ben iskolánkban elenyésző számú baleset 
történt. A balesetek elkerülésénél fontos a 
környezet biztosítása, a bemelegítés és a 
megfelelő felszerelés is. A téli időszakban 
kicsit több a baleset, jön a szekrényugrás 
és a benti szereken történő mozgás. A lab-
dás időszakban pedig az ujjak és a boka 
sérülései szaporodnak meg - mondta. 
A magyar állam minden 3 és 18 év közöt-
ti gyermeket biztosít. Ez az általános gyer-
mek- és ifjúsági balesetbiztosítás, melyet 
egy 2003-as kormányrendelet szabályoz. 
2017. január elsejétől december 31-ig a 
Groupama Biztosító Zrt. nyújtja a szolgál-
tatásokat. Csonttörés esetén 3000 forintot, 
balesetből eredő maradandó egészségká-
rosodás esetén 3000 forinttól 300.000 fo-
rintig terjedő összeget nyújtanak, baleseti 
halálnál pedig 200.000 forintot. 
- A groupama.hu holnapról bárki tájéko-
zódhat a biztosításról - mondta Oláh At-
tila, a Groupama Biztosító Zrt. kockázati 
és személybiztosítási főosztályvezetője -, 
innen tölthető le a kárbejelentő lap is. Or-
szágosan is vannak ügyfélszolgálataink, a 
szülők ezek bármelyikén tudják intézni az 
ügyeket. Csonttörés esetén elég egy rönt-
genlelet, egy orvos által kiállított igazolás, 
és elindul az állami kárrendezés. Az ada-
tok birtokában viszonylag gyorsan, né-
hány napon belül már utaljuk is a biztosítá-
si összeget a szülő számlájára - tette hozzá. 
Van, amikor „nem elég” az állami bizto-
sítás. Sok esetben, ha elutazik a család, 
osztálykirándulást szerveznek, vagy bár-
miféle olyan helyzet adódik, ami nem a 

mindennapok része, felmerül a kérdés, 
hogy kössünk-e, és ha igen, akkor milyen 
biztosítást. 
- Talán a legoptimálisabb választás az, 
amikor az iskolában felajánlott csoportos 
balesetbiztosítások közül választ a szü-
lő - mondta Kádár Róbert, a Tiszaújváro-
si Biztosítási Centrum független biztosítá-
si alkusza. - Jellemzően egy-két, esetleg 
három biztosító szokott megjelenni ezen a 
piacon. Amiért ez jó: fajlagosan lényege-
sen kisebb költséggel tudja a szülő megvá-
sárolni ezt a szolgáltatást, mivel kollektív 
biztosításról van szó. Például 10.000 fo-
rint körüli éves díjért már olyan kimagasló 
szolgáltatásokkal jön létre egy ilyen szer-
ződés, ami csonttörésre mintegy a tízsze-
resét fizeti, mint az államilag finanszíro-
zott biztosítás. Ezen kívül léteznek egyé-
nileg megköthető, adott esetben csalá-
di biztosítások is, itt pénztárcafüggő a do-
log. A biztosítók most már a lakásbiztosí-
tási módozatukat kezdték el úgy felépíte-
ni, hogy családi biztosításként olyan bal-
eset- és egészségi kockázatokat is tartal-
mazzon, ami már számos kört lefed ezen 
a területen. Így a csonttörést, kórházi na-
pi térítést, baleseti halált, de adott esetben 
a természetes halált is. Ilyen esetekben a 
szerződő dönti el, hogy melyik családta-
got milyen szolgáltatási színvonalon kíván 
biztosítani. Hogy egy példát is mondjak: 
van olyan csomag, ami 5-600 forintért egy 
egymilliós életbiztosítást, ötvenezres mű-
téti térítést és háromezer forintos általános 
napi kórházi térítést tartalmaz - tette hozzá 
Kádár Róbert

Fodor Petra

Igaz, vége a nyárnak, ám a napszemüveg 
mára öltözködésünk alaprésze az év min-
den szakában. Van, akinek egészségügyi 
okok miatt kell hordania, van, aki divat-
ból teszi ezt. Milyen szabályok vonatkoz-
nak a napszemüveg viselésére?
Fontos figyelembe venni, hogy kiről be-
szélünk és milyen szituációban.
Görög Ibolya protokollszakértő szerint az üz-
leti életben ezek vonatkoznak a napszemüveg 
viselésére: „Napszemüveget csak strandon il-
lik viselni, máshol nem. A fejtetőre feltolt nap-
szemüveg bohémságot, felesleges lezserséget 
sugall, tehát nem javasolható.”
Hétköznapi életünkben viszont teljesen 
elfogadott a viselése. Mindegy, hogy csu-
pán a megjelenésünk stílusát erősíti, vagy 
más funkciója van.
A következő szabályokra viszont illik 
odafigyelni.
Egy beszélgetés során illik felvenni a 
szemkontaktust, amit a napszemüveg 
akadályoz, ezért az a minimum, hogy le-
vesszük. 
Erős napsütésben, pláne ha szembe süt a 
nap, megtehetjük, hogy elnézést kérünk 
és a másik beleegyezésével magunkon 
tartjuk a napszemüveget, de köszönéskor 
mindenképpen vegyük le!
Amikor belépünk egy zárt térbe, feltétle-
nül illik levenni a napszemüveget.
Vannak olyan események, amikor kife-

jezetten illetlenség, ha a szemünkön van. 
Állami ünnepségek, díjátadók, megemlé-
kezések, temetések, diplomáciai esemé-
nyek során.
Vannak olyan állások, ahol szabályozzák 
a napszemüveg viselését: például a képer-
nyős öltözködés kódexében leírják, hogy 
kerülendő a napszemüveg - akár homlok-
ra, fejtetőre tolva is.
A sötétkeretes szemüveg viselése veze-

tőknél, politikusoknál azt a benyomást 
kelti, hogy takargatni valójuk van, mert 
nem néznek a szemünkbe. Ezért, ami-
kor beszédet mondanak, vagy az emberek 
között mozognak, akkor célszerűbb nap-
szemüveg nélkül megtenni ezt. Gondol-
junk csak arra, hogy a filmekben is hasz-
nálják a napszemüveget a „rosszfiúk” áb-
rázolásakor.

Medina

kronika@tiszatv.hu

Cipők és ceruzák

A tehetség izgalmas, sokszínű, 
felismerésre köteles, bátorítás-
ra érdemes. A Kazinczy Fe-
renc Református Általános Is-
kola 5.a osztályos tanulója, 
Kiss Hunor feltöltődve, nagy-
szerű élményekkel gazdagod-
va tért vissza az iskolapadba. 
Élménybeszámolóját büszkén 
teszi közzé iskolánk.
2017. augusztus 13-18. között 
felejthetetlen öt napot töltöttem 
el Lovasberényben. Itt rendez-
ték meg a Matehetsz (Magyar 
Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége) Tutor Programjának ke-
retében a tutoráltak nyári táborát. Miközben azon gondolkoztam, 
hogy mit is írjak legkedvesebb élménynek, arra a következtetés-
re jutottam, hogy ez nehéz feladat, mivel az egész tábor minden 
programja nagyon jó volt. Ha holnap kellene indulni, újra gondol-
kodás nélkül csomagolnék. Azért örültem nagyon, hogy részt ve-
hetek a táborban, mert tavaly nyáron testvérem, Kiss Gábor Bo-
tond ugyanitt táborozott a Templeton Program keretében, ahon-
nan hazatérve nagyon sok szépet mesélt. Vasárnap tábort nyi-
tottunk, ismerkedtünk. Hétfőn délelőtt részt vettem a Hősök te-
re workshopon, délután meghallgattam Al Ghaoui Hesna érdekes 
előadását, majd láttam Nagy Tamás fizikai kísérleteit, úgy, ahogy 
nem tanítják. Vacsora után Beugróztunk. Kedden délelőtt Benkő 
Vilmostól megtanultuk, hogyan lehetünk sikeresek, délután pe-
dig sárkányhajóztunk a Velencei-tavon, este filmklubban voltam. 
Szerdán délelőtt elfoglaltam a másodpilóta helyét egy igazi kato-
nai helikopteren, délután Márkus Dávidtól megtanultam hogyan 
kell újraéleszteni, ezután dr. Szánthó Zoltán komplex természet-
tudományos kísérletét láttam, este pedig mászkáló robotokat irá-
nyítottam. Csütörtökön nagyon jó volt az élménypedagógia, dél-
után Bényei Évi világító baktériumokat mutatott be, este pedig 
tábortűznél szalonnát sütöttünk. Minden nap részt vettem csapa-
tommal a projektmunkán, amit péntek délelőtt mutattunk be. Fi-
nomakat ettünk, sokat fociztunk, nagyon jó volt a frizbifoci is. A 
tábor végén már értettem, hogy tavaly nyáron, testvérem, Botond, 
miért volt olyan pozitív véleménnyel, hiszen idén én is átélhettem 
a kalandot. Köszönöm a Matehetsz-nek, hogy részt vehettem ezen 
az élményekben gazdag táborozáson.

                                             Kiss Hunor

Újabb adomány érkezett a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Éltes Mátyás Iskolá-
jába. Két budapesti cég - a TOM’S és az Art on Me - kampányt 
hirdetett augusztusban facebook oldalán, mellyel intézményünk 
tanulóinak támogatását kezdeményezték. Minden augusztus 15-
31. között eladott TOM’S cipő után ezer forintot ajánlottak fel 
tanulóink részére az iskolakezdés megkönnyítésére. Ezen kí-
vül az Art on Me Madách téri üzletében vásárlók Marton An-
csa „Hozz magaddal egy ceruzát!” kezdeményezésére különbö-
ző írószereket, játékokat vittek magukkal vásárláskor, hogy az 
üzlet tulajdonosa eljuttassa azokat rászoruló tanulóinkhoz.
Szeptember 15-én a két cég kedves képviselője ünnepélyes ke-
retek között adta át az összegyűlt adományokat az Éltes Má-
tyás Iskolában. Tanulóink verssel, tánccal és egy általuk készí-
tett ajándékkal köszönték meg a felajánlást. Pék Zsuzsanna, a 
TOM’S Hungary magyarországi képviselője meghatottan be-
szélt a TOM’S küldetésének történetéről: „A cég tulajdonosa 
Argentínában járva látta, hogy sok gyermek mezítláb jár, mert 
nincs cipője. Elhatározta, hogy alapít egy céget, amely cipőket 
fog gyártani és minden eladott cipő után egyet eljuttat azokhoz 
a gyerekekhez, akiknek nincs pénzük cipőre.” Az Art on Me tu-
lajdonosa ezt a küldetést továbbgondolva kezdeményezte saját 
kampányát, mellyel a mi iskolánk tanulóit támogatta.
A magam, pedagógusaink és a tanulók nevében köszönöm, hogy 
felajánlásukkal támogatták intézményünk hátrányos helyzetű 
tanulóinak 2017/2018-as tanévkezdését.
További munkájukhoz sok sikert kívánok!

Hok Csaba intézményvezető
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Amit Matehetsz…
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Kiss Hunor

A tanulók műsorral, általuk készített ajándékokkal köszön-
ték meg a felajánlást. 

Egy beszélgetés során illik felvenni a szemkontaktust, amit a napszemüveg aka-
dályoz, ezért az a minimum, hogy levesszük. 

A testnevelésóra veszélyes üzem. 



Masszázs lábnak, testnek, léleknek

Hol galagonya, hol áfonya

Sétáljunk mezítláb!

Lassul a természet, és mi is

 Nem tébláboltak, öt nap alatt 
megcsinálták a mezítlábas sé-
tányt a Sportcentrumban. Az 
ötlet, a tervezés és a kivitele-
zés is az Alapítvány Tiszaúj-
város Gyermekeinek Egész-
ségééért nevű szervezettől 
származik. 

Szerdán jöttek, vasárnap már mentek is 
azok a munkások és önkéntesek, akik 
közös munkával és összefogással épí-
tették meg a mezítlábas sétányt. A Jabil 
Magyarország Kft. húsz fővel érkezett a 
helyszínre, hogy segédkezzen a beruhá-
zás kivitelezésénél.
- Láttam a doktornő felhívását és jöttünk 
is segíteni. Munkaidőn belül vagyunk, jól 
esik egy kicsit kint lenni a szabadban, no 
és jó kis csapatépítő is ez a feladat. Ter-
mészetesen nem ez az első jótékonykodá-
sunk, hiszen korábban már főztünk haj-
léktalanoknak, de voltunk menhelyen is 
kutyát sétáltatni. A Jabilnek fontos, hogy 

segítsen - mondja Remenyik Ágnes vevő-
koordinátor. 
A megvalósításhoz a lakosság is hozzájá-
rult, hiszen szavazataival 400 ezer forin-
tot kapott az alapítvány a TESCO karita-
tív nyereményjátékán.
- Kellett még kérnünk anyagi és kétkezi tá-
mogatást is, de a nagylelkű felajánlóknak, 
egyénnek és vállalkozásnak köszönhetően 
sikerült. Volt, aki a gyereke nevében aján-
lott fel pénzösszeget, mert ő fogja használ-
ni, és jött a Jabilből egy egész kollektíva, 
aminek nagyon örültünk, hiszen mindig 
elkél a dolgos kéz - mondja Dr. Pető Gab-
riella, az Alapítvány Tiszaújváros Gyer-
mekeinek Egészségééért elnöke.
A mezítlábas sétányon 12 féle járófelüle-
tet alakítottak ki, keményebbeket és pu-
hábbakat. Lehet sétálni, többek között fe-
nyőkérgen, téglán, kövön, parafadugón, 
kavicson, ami kellemes élmény és érde-
kes érzés, egyfajta talpmasszázs.

 - Sajnos civilizációs betegség, hogy el-
felejtünk a természettel közvetlen kap-
csolatban lenni, elfelejtünk mezítláb jár-
ni, így ezeket a felületeket nem tudjuk 
megtapasztalni, hiszen cipőbe van bezár-
va a talpunk, ami egyébként egy nagyon 
ingergazdag terület és alkalmas sok szer-
vünk működésének befolyásolására. A 
különböző járófelületek nagyon jók a lúd-
talppal küzdőknek, hogy megtornáztas-
sák a talpukat, a talp reflexpontjait inger-
lik, kizáró ok nincs, mindenki használhat-
ja bátran és ingyen. Mindent, amit a sé-
tányról és használatáról tudni kell, kihe-
lyezzük egy tájékoztatótáblára. A sétány 
középső részébe gyógynövényeket és il-
latos fűszernövényeket ültettünk ki, me-
lyek ontják magukból az illatot, azt hi-
szem ez jót tesz testnek és léleknek egy-
aránt a sétálás közben - fejezi be Dr. Pe-
tő Gabriella. 

berta

Őszi bakancslista - e címmel 
kaptam egy üzenetet a mi-
nap, tele csupa hangulatos, 
igazi őszi „tennivalóval”. Po-
csolyába ugrani, hulló faleve-
leket nézni, belélegezni az eső 
illatát, terméseket gyűjteni és 
belőlük dekorációt készíte-
ni, ezt kínálja most nekünk a 
természet.

Ilyenkor otthon is más, ha nem is áll meg 
az élet, valahogy mégis lelassul. „Hirte-
len” lesz idő egy jó könyvvel a meleg ta-
karó alá bújni, teát kortyolgatni, finoma-
kat sütni-főzni. Az évszak szépségeiről 
Luczai Gabriella természetgyógyász-fi-
toterapeutával beszélgettünk. Ahogy il-
lik, egy csésze tea mellett, melybe igazi 
különlegességek is kerültek.
- Elkezdődik az átalakulás, az átváltozás - 
mondja Gabriella -, nyáron kellett az ener-
gia, a napfény, felgyorsultak az élettani 
folyamataink is. Most ősszel lelassulunk, 
egyre nagyobb figyelmet kell szentelni 
az emésztőrendszerünknek. Most kell ki-
vonni a táplálékunkból azt az eszenciát, 
amivel télen majd gazdálkodni fog a szer-
vezetünk. A nap megérlelte gyümölcsein-
ket, az almát, körtét, szilvát, pont annyi 
cukorral, ami télre majd elég lesz, ezek-
ből merítünk majd energiát. Mi is lelassu-
lunk most, egyre kevesebb a napfény, az 
energia, ezért fontos, hogy a vérkeringé-
sünket megfelelően segítsük. Ellenkező 
esetben előfordulhat például, hogy meg-
fájdul a derekunk, a térdünk, izomprob-
lémáink adódnak. Gyakoribbak ilyenkor 
a szájüregi betegségek, sokkal többen pa-
naszkodnak arra, hogy herpeszük, vagy 
légúti problémájuk van. 
- Milyen teákat fogyaszthatunk ilyenkor?
- Olyan teákat készítsünk, melyek alapíze 
az édes. Választhatunk alapnak egy roi-
boos teát, nagyon kellemes, édes, inten-
zív íze van. Ehhez adjunk almaszeleteket, 
bodzabogyót, vagy fekete áfonyát. Tehe-
tünk bele borsmentát is, ez emésztő rend-

szerünket fogja karbantartani. Vagy gala-
gonyabogyót, a jó keringésért és a szí-
vünkre gyakorolt jó hatás miatt. Később, 
a légúti betegségeket megelőzendő, csí-
pősebb ízekkel is variálhatunk, gyömbér-
rel, fűszerekkel.
- Vannak olyan növények, termések, me-

lyeket kirándulásaink során mi is bátran 
leszedhetünk?
- Ilyen a csipkebogyó, ezt azért teljes biz-
tonsággal fel tudjuk ismerni, fogyasztása 
erősíti az immunrendszert, segíti az emész-
tést és a légúti problémákra is jó. Nagyon 
értékes tápanyagokat tartalmaz a magja is. 
Türelem kell ahhoz, hogy az apró magokat 
az őket körülvevő kis szöszöktől megsza-
badítsuk, de megéri. A magokat megőrölve 
hozzáadhatjuk lisztünkhöz, magas az E-vi-
tamin és a lecitin tartalma is. Egy másik 
növény a galagonya, ami segíti a keringést. 
Fontos, hogy teljesen biztosak legyünk ab-
ban, hogy galagonyát szedünk le, hiszen 
sokféle piros bogyó terem. Sok ilyenkor a 
gesztenye és a makk is. Előbbi a vérkerin-
gést segíti. Krém formájában szoktuk elké-
szíteni, a barna páncéljától megszabadítva 
alkoholban áztatva a gesztenye húsát. Sza-
ponintartalma miatt mosógesztenyeként is 
használhatjuk és szép dekorációkat is ké-
szíthetünk belőlük. Csakúgy, mint a makk-
ból, aminek belsejét megszárítva, porrá 
őrölve szintén hozzáadhatjuk lisztünkhöz.

Fodor Petra

Európai Mobilitási Hét

Autómentes(ebb) 
nap

Tizenhatodik alkalommal rendezik meg az Euró-
pai Mobilitási Hetet és tartanak autómentes na-
pot. Ez a közlekedési, környezetvédelmi kampány 
egyre népszerűbb Magyarországon is. Idén 203 te-
lepülés csatlakozott a programhoz, köztük váro-
sunk is. A Derkovits Kulturális Központ és a Ti-
szaújvárosi Szent István Katolikus Általános Is-
kola szervezte a programokat, hogy felhívják a fi-
gyelmet az egészséges, környezetbarát életre.

- Én nem Tiszaújvárosban lakom, ezért kocsival járok be, ha 
itt laknék, akkor rollerrel vagy gördeszkával járnék iskolába - 
mondta Illés Evelin.
Az autómentes nap egyik célja, hogy megmutassa, milyen köz-
lekedési eszközökre lehet lecseréli a szennyező négykerekűt.    
 - Autómentesen már nem nagyon fogunk tudni élni - mond-
ta megnyitó beszédében Dr. Fülöp György alpolgármester. - 
Mondjuk ki őszintén, mindenki szeret autóval közlekedni, hi-
szen mindenki szereti a kényelmet. Én azt tanácsolnám, hogy 
úgy kellene ezt a napot hívni, hogy autómentesebb nap. Arra 
kellene törekedni, hogy lehetőség szerint kevesebbet használ-
juk az autónkat, amikor csak tehetjük, más közlekedési eszközt 
válasszunk. Én arra kérlek benneteket, hogy az elkövetkezen-
dő egy hétben, ha valahová autóval mennétek, akkor beszéljé-
tek le a szüleiteket róla, mondjátok azt, inkább sétáljunk, vagy 
biciklizzünk.
A Városháztéren évek óta megrendezik az autómentes napot. A 
program a szokásos közös sétával indult, de ki lehetett próbálni 
a spinninget (teremkerékpárt) és az ergométerezést (evezés szá-
razföldön) is. A kerékpáros ügyességi bemutató és a tombolasor-
solás után az Egyszervolt Mesezenekar szórakoztatta a legkiseb-
beket, majd Katus Attila, világ-és Európa-bajnok sportoló  invi-
tált mindenkit egy közös aerobikra. 
- Nagyon fontosnak tarom, hogy már gyermekkorban kialakít-
suk a mozgás szeretetét és már ekkor rögzüljön, az életünk ré-
szévé váljon a rendszeres mozgás - mondta Katus Attila. - Hi-
szen ezeket a jó vagy éppen rossz szokásokat visszük tovább fel-
nőtt korunkra. Felnőtt fejjel nagyon nehéz elkezdeni és rendsze-
resen mozogni, mert tudjuk, hogy ilyenkor már egyre több az el-
foglaltságunk, sokkal nehezebb beiktatni a sportot. De ha gye-
rekkortól az élet, a mindennapok része a mozgás, akkor sok-
kal könnyebb úgy alakítani a napokat, hogy a sport belefér-
jen. Másrészről, ha a gyermek sportol, jobban teljesít az isko-
lában, kiegyensúlyozottabb, lelkileg is stabil lesz. A testmozgás 
sok mindenre megtanítja a gyerekeket. Fejleszti az akaraterőt, a 
küzdeni tudást, megtanít veszíteni, majd a vert helyzetből fel-
állni. Tapasztalatom szerint a példamutatásnak óriási ereje van. 
Ha a gyerek azt látja, hogy a szülő csak autóval közlekedik és a 
napjaiban nem játszik szerepet a mozgás, akkor természetesen a 
gyerek is ezt az életet fogja élni, de ha a szülő jó példát mutat, 
és olykor kerékpárra pattan, vagy próbál rendszeresen edzések-
re járni, a gyereknek is természetes lesz ez az életforma. Hazud-
nék, ha azt mondanám, hogy az én életemben nem játszik fontos 
szerepet az autó, hiszen járom az országot és így egyszerűbb és 
praktikusabb. Budapesten azonban rendszeresen járok tömeg-
közlekedéssel, és jó időben gyakran kerékpározok, amit nagyon 
szeretek - mesélte a sportoló.

ema
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Luczai Gabriella

Van, aki tekeri, van, aki nézi és vár a sorára. 

Aerobik Katus Attilával. 

Tizenkétféle járófelületet alakítottak ki. 

Nem tébláboltak. 

Elkezdődött a természet átalakulása. 
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Toborzónap
Tisztelt Érdeklődők!
Tisztelettel várunk mindenkit a 2017. szeptember 22-én (pénteken) 10:00 órai kezdettel a Ti-
szaújvárosi Járási Hivatal és a Magyar Honvédség 4. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda 
közös szervezésében a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal parkolójában megrendezendő MIS-
SION TOBORZÓNAP rendezvényre. 
A rendezvényen megtekinthető az MH 5. Bocskai István Lövészdandár bemutatója, közelharc 
és statikus fegyverzet bemutató, airsoft fegyverbemutató és Toborzó pont is üzemel.
A Tiszaújváros Járáshoz tartozó polgármesterek részére tájékoztató lesz a Tiszaújvárosi Polgár-
mesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó termében 10:00 és 11:00 óra között.
A rendezvény célja az önkéntes területvédelmi tartalékos katonák toborzása a járási század lét-
rehozásához annak érdekében, hogy szükség esetén helyben álljon rendelkezésre egy kiképzett, 
felkészített alkalmazható szervezet.
A területvédelmi tartalékos század tagjai a felkészítések alkalmával olyan kiképzést, tudást 
kapnak, mely a helyi közösség védelmi képességét növeli, legyen szó honvédelmi vagy kataszt-
rófavédelmi helyzetről. A tartalékosok alkalmazása helyben, a járásban történik.
A további részletes feltételekről a toborzónapon tájékozódhatnak az érdeklődők, ahol jelentke-
zésüket is leadhatják.

Dr. Ispán Csilla járási hivatalvezető

Tájékoztató

Rágcsálómentesítés
Tiszaújváros rágcsálómentességének őszi fenntartási munkái 2017. szeptember 20. és október 
20. közötti időszakban zajlanak a város területén (beleértve 3. sze., 4. sze. Kertváros, Örösi úti 
lakópark, Tiszaszederkény városrész, Tisza-parti városrész), a csapadékcsatorna hálózaton és a 
megjelölt felszíni gócterületeken. 
A munkálatok során véralvadásgátló hatóanyagú szer, VARAT paraffinos kockát helyeznek ki.
Hatóanyag: Brodifacoum, 0.005 g Bitrex védelemmel ellátva, III. forgalmazási kategóriájú, 
szabadforgalmú szer.
A VARAT antikoaguláns, ellenszere a K-1 vitamin.
A munkálatok 2017. szeptember 20-án reggel kezdődtek el a város 1. sze. területének kezelé-
sével. Az egy hónap alatt folyamatosan történik a fenntartókezelés, illetve ezt követően a visz-
szaellenőrzés.
Az utolsó fázisban a próbakockák kihelyezését követően az őszi rágcsálómentesség fenntartá-
sának eredményességi vizsgálata 2017. október 20-án lesz.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.



Kedves Szülők!
Értesítem Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vándor Sán-
dor Zeneiskolájába beiratkozott növendékek térítési díjának 
befizetési határideje 2017. október 15-én jár le.
A befizetések rendezésére hétköznapokon 9.00 – 17.00 óráig 
van lehetőség a Vándor Sándor Zeneiskola épületében   (Ti-
szaújváros, Teleki B. u. 5.).
Kérjük, hogy a befizetést mindenki időben teljesítse!

    Hok Csaba intézményvezető

Nyílt levél a Sodrás társulatához
Sziasztok!
Nem kenyerem a dicsérgetés. Most sem 
teszem. Csupán tényszerűen megállapí-
tom, hogy nagyszerű volt a 20. Mamma 
mia! előadásotok.
Írom ezt úgy, hogy volt szerencsém látni 
idén nyáron a szegedi Dóm téren is a da-
rabot. Éppen ezért kissé félve ültem be a 
nézőtérre. Bizony mondom, csalódtam.
Kellemesen. Tíz perc elteltével már nem 
méricskéltem, nem hasonlítgattam. Élvez-
tem az előadást. Dúdoltam a dallamokat, 
megmosolyogtam a poénokat.
No, de mielőtt még magasabb lóra ülné-
tek, mint amilyet meg tudtok lovagolni, 
hozzáteszem, egy-két szerep(lő)ben van 
még tartalék, néhány hangon van még mit 
csiszolni.
De nem azért ütöm (üttetem kolléganőm-
mel) a klaviatúrát, hogy színikritikát ír-
jak. Magam is játszottam amatőr színtár-
sulatban, így tudom, mi munka van egy 
ilyen előadás mögött. Ami engem igazán 
megragadott, hogy ebből a vérből, ve-
rítékből semmi sem „jött le” a nézőtér-
re. Végigörömködtétek az estét, örültetek 
egymásnak, örültetek a közönségnek. Lát-
szott, hogy igazi közösséggé értetek. Én 
ezt tartom a Sodrás legnagyobb értéké-
nek. Időről-időre összejön 25-30 ember, s 

egyszer csak elkezd együtt mozogni, élni. 
Nem csak a színpadon…
És van egy nagy érdemetek is. Polgár-
mesterünk gyakran mondja: Tiszaújvá-
ros, a város vezetése bizonyos mértékig 
felelősséggel tartozik a térség lakosságá-
nak boldogulásáért is.
Így vagytok ezzel ti is a magatok módján. 
Mert ugyan mikor látna élőben színházi 
előadást Tiszatarján, Sajószöged, Sajóö-

rös és a többi környékbeli település népe, 
ha ti nem lennétek és tennétek, amit tesz-
tek.
Hallom, új darabra készültök. Nem ér-
dekel, mi lesz az. (Könyörgöm, az Evitát 
még ne!) Majd elmegyek, megnézem, fel-
állva vastapsolok.
Így van ez, ha elragad a Sodrás…
Baráti üdvözlettel:                            -efel-  

7. oldal2017. szeptember 21. Kultúra

Igazi közösséggé ért a Sodrás társulata. 

A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Városi Kiállítóterem
A Tisza összeköt - válogatás Kaczvinszki Ferenc gyűjtemé-
nyéből.
Helyszín: Barcsay tér 2-4. Látogatható szeptember 27-ig.

Óvárosi KULT Galéria
Selyemvarázs – Dr. Heiszmann Gézáné Zarándi Katalin se-
lyemfestményeiből készült kiállítás.
Helyszín: Bocskai út 33. Látogatható: október 12-ig a Tisza-
szederkényi Művelődési Ház nyitvatartási idejében.

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Derűvel a gyárkémények árnyékában
Kiállítás Hamvas Béla születésének 120. évfordulója tiszte-
letére. 
Helyszín: a könyvtár földszintje
A kiállítás október 8-ig látogatható.
Szeptember 26. (kedd) 16.30 óra: Családi játszóház a Gyer-
mekkönyvtárban.
- Baglyok papírból és őszi falevelekből
- Őszi gombák dekorgumiból
A foglalkozásra szeretettel várjuk a gyerekeket az anyukák-
kal, apukákkal és nagyszülőkkel együtt! Helyszín: a Gyer-
mekkönyvtá.r
Belépődíj: 300 Ft
Szeptember 27. (szerda) 10.00 óra: Babusgató - Könyvtári 
foglalkozás kicsiknek és kicsikről.
„A te gyermeked tudja már…?” - Lelki fitnesz várandósok-
nak és kisgyermekes anyukáknak.
A beszélgetést vezeti: Ujjné Tellér Gabriella könyvtáros, fej-
lesztő biblioterapeuta.
Helyszín: a Gyermekkönyvtár.
Szeptember 27. (szerda) 17.30 óra: Művelődéstörténe-
ti sorozat. Utak Európába - Pál apostol nyomában- 1. rész. 
Előadó: Dr. Reisinger János irodalomtörténész.
Helyszín: a könyvtár előadóterme.
Belépődíj: 300 Ft.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Szeptember 26. (kedd) 16.00 óra: „Amigurumi kedvelők” 
klubja. A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit. 
Eszközöket - fonalat, horgolótűt - mindenki magának bizto-
sít.
Bárki, bármikor bekapcsolódhat!

Figyelem!
A tavasszal indított Pöttyözzön! pontgyűjtő játékunk a végé-
hez közeledik. Szeptemberben van még lehetőség az utolsó 
pöttyök összegyűjtésére. Azok az olvasóink, akik kölcsönzé-
seik révén legalább TÍZ PÖTTYÖT megszereztek, 2017. ok-
tóber 8-án, a Könyves Vasárnapon sorsoláson vesznek részt. 
Ehhez feltétlenül szükséges, hogy pontozó lapjaikat szeptem-
ber 30-ig leadják a könyvtárban!
Nyeremények: - kétszemélyes vacsora a Scarpa Étterem és 
Pizzéria felajánlásával,
- családi fotózás Fábiánné Elek Zsófia fotós felajánlásával.

A Tisza TV műsora
Szeptember 21., csütörtök 

9:00 Héthatár: Zöldülő Tiszaújváros - Autómentes nap - Me-
zítlábas sétány - Tispol akció - Asztalitenisz

9:15 Hétről-Hétre: Ősz a természetben - Közelmúlt - Triat-
lon - Tenisz 

(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Szeptember 25., hétfő 
18:00 Sporthétfő: A Tiszaújvárosi Phoenix KK - BKG Prima 
SE NB I/B-s kosárlabda mérkőzés közvetítése felvételről - A 
TFCT - Tállya KSE NB III-as labdarúgó mérkőzés közvetí-

tése felvételről 

Szeptember 27., szerda
18:00 Héthatár: 20 éves a gyermekvédelmi törvény -  Csü-

törtöki töri - Toborzás - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Közelmúlt - Sport

18:30 Fogadóóra: Bráz György polgármester válaszol a né-
zők közérdekű kérdéseire

Szeptember 28., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése

Utána: A szerdai adás ismétlése
Utána: A testületi ülés ismétlése

A Derkovits Kulturális Központ Hamvas Béla 
Városi Könyvtár  az Országos Könyvtári Napok keretében 

SÜTIVERSENYT hirdet.
Az idei rendezvénysorozat szlogenje: „Csak tiszta forrásból!”.
Ennek apropóján várjuk azok jelentkezését, akik szeretnék 
próbára tenni cukrász tehetségüket, és megmutatni, hogy édes 
vagy sós süteményt készíteni természetes alapanyagokból, 
egészséges módon is lehet.
Mit NEM tartalmazhat az egészséges desszert?
- finomított (fehér) cukrot,
- nagyobb részt finomított (fehér) lisztet,
- mesterséges édesítőt (aszpartám, szacharin, stb.)
- mesterséges színezéket (ételfesték)

- mesterséges aromát, ízfokozót.
Nem feltétel, de előnyt jelent, ha az elkészült édesség részben 
vagy egészben allergénektől mentes!
Jelentkezni október 6-ig lehet a könyvtárban átvehető vagy a 
honlapunkról letölthető jelentkezési lap leadásával.
Az elkészült finomságokat a receptekkel együtt 
október 8-án, a Könyves Vasárnapon 11-14 óráig kell behozni, 
melyeket a Vasárnapi Sütiparti keretében szakértő zsűri fog el-
bírálni.
A recept leadása feltétele a versenyen való részvételnek!
Eredményhirdetés: október 8-án, 17.30 órától.
További információ: 49-542-006, Ujjné Tellér Gabriella

Fotók a Derkóról
A Derkovits Kulturális Központ kéri Tiszaújváros lakosságát, 
hogy az intézmény átadásának 50. évfordulója alkalmából nyí-
ló, a Derkó 50 éve című fotókiállítás megrendezéséhez a tulaj-
donukban lévő bármilyen, a kulturális központhoz kapcsolódó 
fotót számunkra kölcsönözni szíveskedjen!
A fotókat október 20-ig várjuk beszkennelve a szervezok@
tujvaros.hu e-mail címre, illetve személyesen is eljuttathatják 
azokat intézményünkbe.
A fotó mellett kérjük feltüntetni:
- a tulajdonos nevét, címét, 
- a fotó készítésének körülményeit (évszám, milyen rendezvé-
nyen készült/készülhetett),
- kik szerepelnek rajta (amennyiben ismert).
A kiállítás 2017. október 27-én (péntek) 17.00 órakor nyílik.

A fotók benyújtásának helye és egyéb információ:
Derkovits Kulturális Központ
3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 2.
Tel.:+36-49/542-005
Tóth Ferenc és Borza Károly művelődésszervezők

Rajzpályázat
A Derkovits Kulturális Központ rajzpályázatot hirdet a tisza-
újvárosi általános- és középiskolások számára DERKÓS ÉL-
MÉNYEIM címmel.
A díjazott pályamunkákból az eredményhirdetéssel egybekö-
tött kiállítás október 27. (péntek) 17.00 órától látható a Derkó 
MiniGalériában. 
Kiírás:
A Derkovits Kulturális Központ átadásának 50. évfordulójá-
nak alkalmából a gyermekek alkotásaikkal kifejezésre juttat-
hatják az intézményhez kapcsolódó élményeiket, tapasztalata-
ikat, érzéseiket.
Kritériumok:
• maximum 3 db, legfeljebb A3-as méret

•bármilyen vizuális technika (rajzolás, festés, montázs stb.)
• az alkotó nevének, címének és elérhetőségének feltüntetése 
a hátoldalon.
Kategóriák: 3 kategória
- általános iskola 1-4. osztályosok,
- általános iskola 5-8. osztályosok,
- középiskolások.
Díjazás: 
Minden kategóriában 1-3 helyezés.
A pályamunkák elbírálását szakértő zsűri végzi.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. október 20.
A pályázat benyújtásának helye:
Derkovits Kulturális Központ,
3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 2.
Ignáth Ágnes és Füredi Zsuzsanna művelődésszervezők

Érdekli a környezetvédelem? Szeretné nyomozóként kipró-
bálni magát?
A Derkovits Kulturális Központ Hamvas Béla Városi Könyv-
tár  ÖKODETEKTÍV címmel  játékos környezetvédelmi pá-
lyázatot hirdet.
A feladatlapok elérhetők személyesen a Városi Könyvtárban 
(Széchenyi u. 37.), elektronikusan honlapunkon és Facebook 
oldalunkon.
A feladatlap leadási határideje: 2017. október 7. (szombat) 
13 óra.
A helyes megfejtők nyereménysorsoláson vesznek részt.
Az eredményhirdetés október 8-án, a Könyves Vasárnapon 
17.30-kor  a Sütipartin lesz. 



Felhívás

Felhívás

Önkormányzati tankönyvtámogatás

Pénzbeli gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisz-
telt Lakosság figyelmét, hogy évente egy-
szeri alkalommal tankönyvtámogatásban 
részesülhet az az életvitelszerűen tiszaúj-
városi lakóhellyel rendelkező gyermek, 
illetve 23. életévét be nem töltött nagy-
korú személy, aki lakóhelyén él és közép-
fokú köznevelési intézmény 10-14. év-
folyama nappali tagozatán tanul, és aki-
nek a családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek 400%-át (114.000 Ft-ot), egyedülálló 
szülő esetén az 500%-át (142.500 Ft-ot).
Nem jogosultak tankönyvtámogatásra azok 
a tanulók, akik normatív kedvezményben 
(tartósan beteg; a szakértői bizottság szak-
értői véleménye alapján mozgásszervi, ér-
zékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, 
több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fej-
lődési zavarral küzd; három vagy több kis-
korú, illetve eltartott gyermeket nevelő csa-

ládban él; nagykorú és saját jogán iskolázta-
tási támogatásra jogosult; rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesül, 
vagy a gyermekvédelmi gondoskodás kere-
tében nevelésbe vett vagy utógondozói ellá-
tásban részesül), illetve ingyenes tanköny-
vellátásban részesülnek. 
A Kormány 1265/2017. határozata értel-
mében a 2017/2018-as tanévtől - az 1-4. 
évfolyamos tanulókon kívül - az 5-8. év-
folyamos, valamint a 9. évfolyamos tanu-
lók is ingyenes tankönyvellátásban része-
sülnek. 
A tankönyvtámogatás iránt kérelmet kell 
benyújtani, melyhez csatolni szükséges a 
kérelemben megjelölt igazolásokat, vala-
mint - annak megállapítása céljából, hogy 
a kérelmező tankönyvtámogatásra jogo-
sult - a tankönyvek árát igazoló doku-
mentumot (csekk, feladóvevény, számla). 
A tankönyvtámogatás iránt benyújtott ké-
relmek elbírálása folyamatos. 
A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:

• Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékozta-
tó helyisége
(3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. föld-
szint)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont 
(3580 Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
(3580 Tiszaújváros, Bocskai utca 33., 
keddi és csütörtöki napokon)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is: 
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2017. 
augusztus 15-től 2017. szeptember 30-ig. 
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási 
határidő betartására.
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hi-
vatal Intézményfelügyeleti, Szociális és 
Sport Osztályán (I. em. 111. iroda), va-
lamint postai úton (3580 Tiszaújváros, 
Bethlen G. út 7.) lehetséges. 

Bráz György polgármester

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisz-
telt Lakosság figyelmét, hogy Tiszaújvá-
ros Város Önkormányzata Képviselő-tes-
tületének a gyermekvédelmi és gyermek-
jóléti ellátásokról, azok igénybevételé-
ről és a fizetendő térítési díjakról szóló 
1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete 
alapján a 2017/2018-as tanévre pénzbe-
li ellátásként megállapítható gyermekét-
keztetési térítési díjkedvezményben ré-
szesülhet azon tanuló, aki nem tiszaúj-
városi állami vagy önkormányzati fenn-
tartású köznevelési intézményben veszi 
igénybe az étkeztetést, vagy tartós beteg-
ségben szenved és az ellátást nyújtó in-
tézményben nem tud étkezést igénybe 
venni. A pénzbeli ellátásként megállapít-

ható térítési díjkedvezményre azok a szo-
ciálisan rászorult, tiszaújvárosi lakóhely-
lyel rendelkező kérelmezők jogosultak, 
akik életvitelszerűen lakóhelyükön élnek, 
és akiknek a családjában az egy főre jutó 
havi nettó jövedelem nem haladja meg a 
48.450 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő 
szülő esetén az 54.150 Ft-ot. 
A támogatást formanyomtatványon kell 
igényelni, melyhez csatolni szükséges a 
kérelemben megjelölt igazolásokat. 
A kérelmek benyújtása folyamatos.
A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékozta-
tó helyisége (Tiszaújváros, Bethlen G. út 
7. földszint)

- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont ( Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tisza-
újváros, Bocskai u. 33., keddi és csütörtö-
ki napokon)
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
ügyféltermináljáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hi-
vatal Intézményfelügyeleti, Szociális és 
Sport Osztályán (I. em. 115. iroda), va-
lamint postai úton (3580 Tiszaújváros, 
Bethlen G. út 7.) lehetséges.

 Bráz György
polgármester

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Dr. Kébel Zsolt

kompenzációs listán mandátumot 
szerzett képviselő

2017. szeptember 27-én (szerdán) 
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.
              Polgármesteri Hivatal

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, 

hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van köz-
érdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon 
üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített beje-

lentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi 
a szükséges intézkedéseket. 

Tájékoztatás

Szünidei 
gyermekétkeztetés

Veszélyes hulladékok begyűjtése

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy Tisza-
újváros családi házas övezeteiben (Kertváros, Tiszaszeder-
kény, Tisza-part) az üveghulladékok házhoz menő begyűj-
tését a közszolgáltató 2017. szeptember 28-án (csütörtökön) 
végzi el.
Az üveghulladék a gyűjtés napján 7 óráig bármilyen egyéb át-
látszó hulladékgyűjtő zsákban is kihelyezhető. A gyűjtőzsák-
ban az ép, egész sörös-, boros-, pezsgős-, befőttes-, és egyéb 
öblösüveget lehet gyűjteni.

A zsákban nem helyezhető el 
- nem csomagolási üveghulladék 
- síküveg,
- ablaküveg,
- szélvédőüveg,
- zuhanykabin üveg,
- törött öblösüveg,
mert a szolgáltató ezeket a hulladékokat nem szállítja el!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Felhívjuk a település lakosságának figyel-
mét, hogy városunkban az ECOMISSIO 
Kft. közreműködésével ismételten meg-
szervezzük a lakossági körben keletkező 
veszélyes hulladékok begyűjtését. A gyűj-
tőpontokon kizárólag a céggel kötött szer-
ződésben rögzített alábbi, a környezetre 
veszélyes hulladékféleségek adhatók át: 
- festékmaradékok, festékes göngyöle-
gek, lakkmaradékok és ezek csomagoló-
anyagai,
- fáradt olaj, (motorolaj, hajtóműolaj) ola-
jos göngyölegek,
- elektronikai hulladékok, (működéskép-
telen háztartási gépek és elektronikai hul-
ladékok)
- akkumulátorok, szárazelemek,
- háztartási vegyszerek és azok csomago-
lóanyagai,
- kozmetikai szerek és azok maradványai,
- növényvédő szerek, rovarirtó szerek és 
azok maradékai, csomagolóanyagai,
- használt háztartási sütőolaj és sütőzsiradék,
- fénycsövek, izzók,
- személyautó gumiabroncs, 
Az ezen kategóriákba nem sorolható hul-
ladékok (kommunális hulladék, zöld hul-
ladék, építési-bontási törmelék, egészség-
ügyi hulladék) átvételét az átvevő megta-
gadja.

A hulladékok átvételének időpontja: 
2017. október 2. és október 5. között.
Helyszínek: 1. nap – október 2. (hétfő) 
Tiszaújváros 1. számú mobil gyűjtőpont 
– a Sajó út és a Lévay út csomópontjában
2. nap – október 3. (kedd) 
Tiszaújváros 2. számú mobil gyűjtőpont
- az Örösi út 42-44. és a 46-48. épületek 
közötti parkolóban
3. nap – október 4. (szerda) 
Tiszaszederkény városrész területén kije-
lölt mobil gyűjtőpont 
- az Esély Napközi Otthon udvarán (Dó-
zsa Gy. út)

4. nap – október 5. (csütörtök) 
Tisza-part városrész területén kijelölt mo-
bil gyűjtőpont 
– Neumann J. utca, a Szabadidőházzal 
szemközti parkolóban
A gyűjtőpontokon naponta 9.00 órától 
18.00 óráig a lakosság a fentiekben felso-
rolt hulladékokat térítésmentesen adhatja át.

Figyelem! 
A lakossági körben keletkező veszélyes 
hulladékok csak a lakcímkártya bemuta-
tásával adhatók le!

 Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Üveghulladék begyűjtése

Zöld növényi hulladék
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld 
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.) 
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a 37. héten 2017. 
szeptember 27-én (szerdán) 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

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes 
Képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyer-
mek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett 
tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települé-
si önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szü-
lő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hát-
rányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingye-
nesen biztosítja.
A fentieken túl az önkormányzat a helyi rendelete alapján a déli 
meleg főétkezést ingyenesen biztosítja azon alap- vagy közép-
fokú intézménnyel tanulói jogviszonyban álló, rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek részé-
re, aki Tiszaújvárosban lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodá-
si hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen bejelentett tartózkodá-
si helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés az őszi szünetben valamennyi, az-
az 4 munkanapon (2017. október 30., 31., november 2., 3.), a 
téli szünetben valamennyi, azaz 4 munkanapon (2017. decem-
ber 27., 28., 29., 2018. január 2.), a tavaszi szünetben valameny-
nyi, azaz 2 munkanapon (2018. március 29., április 3.) keresztül 
a Központi Étteremben (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), valamint 
a Tiszaszederkény városrészben élők esetében az Esély Napkö-
zi Otthonban (Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) helyben fogyasz-
tással vehető igénybe.
Amennyiben az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek 
betegsége akadályozza, lehetőség van a szülő, más törvényes 
képviselő vagy a szülő, más törvényes képviselő által megbí-
zott személy számára a gyermek részére biztosított étel ételhor-
dóban történő elvitelére. 
Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét, 
hogy a gyermek betegsége esetén az étel ételhordóban történő 
elvitele orvosi igazolás benyújtása, illetve a szülő, más törvé-
nyes képviselő által megbízott személy számára az elvitel írás-
beli meghatalmazás alapján lehetséges. 
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhe-
tő, melynek benyújtási határideje az őszi szünetre vonatkozóan 
2017. október 27., a téli szünetre vonatkozóan 2017. december 
22., a tavaszi szünetre vonatkozóan 2018. március 28.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyi-
sége (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros, Ka-
zinczy út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tiszaújváros, Bocskai u. 33., 
kedden és csütörtökön 9,00-13,00 óráig),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyi-
latkozat benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Tisza-
újvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociá-
lis és Sport Osztályán (I. em. 114. iroda), valamint postai úton 
(3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges. 
Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét, 
hogy nem szükséges a nyilatkozatot benyújtani, ha a gyermek a 
szünidei étkezést nem igényli.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

8. oldal 2017. szeptember 21.Önkormányzat

A veszélyes hulladékok a lakcímkártya bemutatásával adhatók le. 



Árverési hirdetmény

Pályázati felhívás

Használt tehergépjármű 
értékesítése

Adminisztrátor
munkakör

A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti a tulajdonában 
lévő alábbi használt, felújítandó, de üzemképes tehergépjármű-
vét.
A tehergépjármű adatai:
- rendszám:    GPN-728
- gyártmány:    TOYOTA 
- típus:    Dyna 100
- felépítmény:   plató 
- gyártási év:    1998
- hengerűrtartalom:   2446 cm3
- teljesítmény:   58 kw
- üzemanyag:   diesel
- ülések száma:    3 
- tulajdonosok száma:   1
- műszaki engedély érvényes:  2019.07.03
- futásteljesítmény:  177.854 km
A gépjárművet árverésen értékesítjük a kihirdetett árverési ala-
párról induló szabad licitálással.
Árverési alapár: bruttó 500.000 Ft (ötszázezer forint)
Az árverésen való részvétel feltételei:
- határidőben beadott jelentkezési lap
- a gépjármű megtekintése személyesen
- a pályázó árverésen való személyes vagy a törvényesen meg-
hatalmazott képviselőjének részvétele
- 25.000 Ft (huszonötezer forint) kaució befizetésének igazolása
A kaució befizethető:
1. A TiszaSzolg 2004 Kft. OTP Bank Nyrt-nál vezetett 11734114-
20646893 sz. bankszámlájára
2. Nyitvatartási időben a TiszaSzolg 2004 Kft. főpénztárában: 
3580 Tiszaújváros Tisza út 2/F. címen
A személyes megtekintés időpontegyeztetésére kijelölt személy 
és elérhetősége: Répási Csaba, 06-70-333-81-48
Jelentkezési lapok benyújtásának határideje: 2017. szeptember 
25. 14.00 óráig
- személyesen a TiszaSzolg 2004 Kft. titkárságán
- elektronikus úton a tiszaszolg@tszolg.hu címen
- postai úton a 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F. címen 
Árverés ideje és helyszíne:
- 2017. szeptember 26. 11.00 órakor a TiszaSzolg 2004 Kft. 1. 
emeleti tárgyalójában
Az árverés nyertese a végső licitösszeg TiszaSzolg 2004 Kft. házi-
pénztárába történő befizetése vagy bankszámlájára beérkezése nap-
jától veheti át a gépjárművet.

TiszaSzolg 2004 Kft.

TÁJÉKOZTATÓ
Taktaköz és Térsége Helyi Foglalkoztatási Paktum

TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00007 azonosítószámú pro-
jekt keretében

a foglalkoztatásba bevonandó személyek részére
INGYENES KÉPZÉSEK

TANULJON INGYEN, TALÁLJA MEG MUNKAHELYÉT!
- Programunkban ingyenes képzéseken vehetnek részt.
- A képzés ideje alatt keresetpótló juttatás és útiköltség-támo-
gatás jár a résztvevőknek.
- A képzéseket igényfelmérést követően hirdetjük meg, azaz a 
képzéssel megszerzett végzettségre szükség van a munkaerő-
piacon.
- Elhelyezkedése esetén leendő munkáltatója bértámogatást 
igényelhet, így Ön még több eséllyel indulhat egy állásinter-
jún.
- Személyre szabott segítségnyújtás, mentorálás a résztvevők-
nek a képzés időtartama alatt és azt követően.

KIK VEHETNEK RÉSZT A PROGRAMBAN?
- Alacsony iskolai végzettségűek
- 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők
- 50 év felettiek
- GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy lega-
lább egy gyermeket egyedül nevelő felnőtt
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők

- Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a munkanélkü-
liségben töltött időtartamba az álláskeresés és a közfoglalkoz-
tatásban történő részvétel időtartama is beszámítható)
- Megváltozott munkaképességű személyek
- Roma nemzetiséghez tartozó személyek
- Inaktív személyek
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, további 
információ kérhető:
Taktaharkány Paktum Iroda
3922 Taktaharkány, Gépállomás utca 4.
Telefon: 
06-70-683-3963
06-47-378-001
e-mail: tharkanypaktum@gmail.com

Tiszaújváros önkormányza-
tának képviselő-testülete 2017. 
szeptember 28-án, csütörtö-
kön 10.00 órakor ülést tart 
a Városháza III. emeleti ta-
nácskozó termében.

Napirendi javaslat.
Zárt ülés:
1. Javaslat állami kitüntetések adományo-
zásának kezdeményezésére

Nyilvános ülés:
1. Javaslat javadalmazással kapcsolatos 
döntésekre
2. Javaslat az önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.) 
önkormányzati rendelet módosítására
3. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2018. évi fordulójához történő csatlako-
zásra, valamint a pályázatok elbírálási 

szempontrendszerének módosítására 
4. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézménymű-
ködtető Központ alapító okiratának mó-
dosítására
5. Javaslat a fogorvosi alapellátás Sajóörös, 
Tiszapalkonya, Oszlár, Nagycsécs és Sajó-
szöged településeket érintő biztosítására
6. Javaslat a Derkovits Kulturális Köz-
pont aulájában emléktábla elhelyezésére 
Kérdések

A városközponti piac és vásárcsarnok, 
valamint a Tisza úti vásár díjtételei

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Városközponti piac és vásárcsarnok, valamint a Tisza úti vásár díjtételei 2017. októ-
ber 01. napjától az alábbiakra módosulnak.

Városközponti piac és vásárcsarnok díjtételei
Megnevezés Ft/m2/nap Ft/m2/hó Ft/nap

nettó bruttó nettó bruttó nettó bruttó
Külső helyhasználat 150 191 2 279 2894   
Külső fedetlen asztal 173 220 2 656 3373   
Külső fedett asztal 201 255 3 425 4350   
Belső elárusító asztal   3 449 4380   
Belső elárusító asztal közüzem   568 721   
Belső elárusító asztal összesen 500 635 4 017 5102   
Belső elárusító pavilon   2 322 2949   
Belső elárusító pavilon közüzem   568 721   
Belső elárusító pavilon összesen   2 890 3670   
Pavilon asztala (Ft/nap/asztal)     1 968 2499
Raktárhelyiség bérleti díja   2 323 2950   

Tisza úti vásár díjtétele
Megnevezés Ft/fm/nap

Nettó díj Bruttó díj
Területhasználat 157 200

A napi díjtételek tartalmazzák a közös közüzemi díjakat is.
A Tisza úti vásár területén elfoglalt terület szélessége legfeljebb 2,5 méter lehet.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
  üzemeltető

Ülésezik az önkormányzat

Kiállítótermi ügyviteli alkalmazott állás

9. oldal2017. szeptember 21. Hirdetések/Hirdetmény

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 
1 fő adminisztrátor munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő ki-
kötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• középfokú iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
Feladatok: 
• titkársági feladok ellátása
• nyilvántartások vezetése
• postázási feladatok ellátása
• iratok iktatása, irattárba helyezése
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• a Winiktat program használatában szerzett tapasztalat
• pénzügyi, számviteli mérlegképes végzettség
• hasonló területen szerzett 3 év tapasztala
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazot-
tak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. 
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CX-
CV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végre-
hajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet hatá-
rozza meg.
Munkaidő: napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet
• önéletrajzot
• bizonyítványmásolatot
• erkölcsi bizonyítványt
• a borítékon fel kell tüntetni az 1169/2017. számot
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.10.02.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.10.10.
Az állás betölthető: 2017.10.16.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intéz-
ményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: 06-49/548-308

Kósa- Tóth Zoltán
igazgató

A Derkovits Kulturális Központ pályáza-
tot hirdet 1 fő kiállítótermi ügyviteli al-
kalmazott munkakör betöltésére, 3 hónap 
próbaidő kikötéssel, 6 órás részmunka-
időben 4 havi munkaidőkeretben, határo-
zatlan időre szóló kinevezéssel. 
Munkaköri feladatok: a Városi Kiállí-
tóterem teremőrzése, valamint rendez-
vényekkel  kapcsolatos feladatok ellá-
tása.
Pályázati feltételek: 
- érettségi
- büntetlen előélet
- magyar állampolgárság
- egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- rendezvényszervezői ismeretek, tapasz-
talat
- művészetek terén szerzett jártasság
- kiállításrendezési gyakorlat
- felhasználói szintű számítógépes isme-
retek
- jó kommunikációs képesség
- társalgási szintű angol nyelvtudás
Az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi  XXXIII. törvény rendel-
kezései  az irányadók.
A pályázathoz benyújtandó iratok:
- iskolai végzettséget igazoló bizonyít-
vány másolata
- szakmai önéletrajz

A pályázat benyújtásának határideje:
 2017. október 9.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. 
október 12.
Az állás 2017. október 16. napjától tölt-
hető be.
Érdeklődni a 49/542-004 –es telefonszá-
mon lehet.
A pályázatot az alábbi címre kérjük be-
nyújtani:
Derkovits Kulturális Központ 
Mátyás Zoltán igazgató
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 2.
A borítékon kérjük a munkakör megneve-
zését feltüntetni.

Mátyás Zoltán igazgató



Műanyagipari vállalkozás 
polgári telephelyére 
az alábbi pozíciókba 
munkatársakat keres: 

 

• GÉPKEZELŐ
• KÉZI ANYAGMOZGATÓ
• VILLANYSZERELŐ
- teljes munkaidő
- hosszú távú, stabil munkalehetőség
- versenyképes fizetés
- munkába járás támogatása
- azonnali munkakezdés

Munkavégzés helye: Polgár Ipari Park

Jelentkezni lehet:
Személyesen: 4090 Polgár, Hajdú út 40. (Ipari Park)
E-mail:  info@remtrade.hu
Telefon:  06-30/919-0990

Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

Mocorgó Baba-Mama Klub

Kedves Anyukák, Apukák, Nagyszülők!
Örömmel tudatjuk, hogy a Baba-Mama Klub 

foglalkozásai 2017. szeptember 26-tól 
folytatódnak!

A 2017. szeptember 26-án tartandó foglalkozásunk témája:
Magunk között: Sógyurmázás a kicsikkel

Helyszín: Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ „ Napsugár”   
Bölcsőde 5. sz. pavilon
3580 Tiszaújváros, Mátyás király út 34.        
Időpont: 2017. szeptember 26. 16:00-18:00
Várunk szeretettel minden kedves érdeklődőt!
Kulcsár Edit (49/548-189) és Budai Réka (49/548-187) családsegítők, a foglalkozá-
sok vezetői

10. oldal 2017. szeptember 21.Hirdetés/Rendezvények

Kőműves és nehézgépkezelő szakmunka 
azonnali munkakezdéssel, 
versenyképes fizetéssel.  

(A szállást, utazást a cég állja.)
Nem helybeliek jelentkezését is várjuk.

 Jelentkezés: 06204799542-es 
telefonszámon, majd személyesen 

Törökbálinton központi irodánkban.

Könnyű csomagolási 
munkára tiszaújvárosi cég 

női munkaerőt keres. 
Csak tiszaújvárosi és erőmű 

lakótelepi lakosok
 jelentkezését várjuk 
(nyugdíjasokét is).
Érd: 06-30/88-7219



Labdarúgás

Kosárlabda

Tenisz

Csúszva, mászva, előrejutva

Tíz pontra Salgótarjántól

Megújulás minden szinten

A bajnokság 6. fordulójában
idegenben szerzett fontos győ-
zelmet a Tiszaújváros a 
DVTK II. együttese ellen. Ez-
zel a tabellán jelentősen elő-
relépve a kilencedik helyet 
foglalta el.

DVTK II. - TFC Tiszaújváros 0-1 (0-1)
Kazincbarcika, Pete András Stadion, 100 
néző. Játékvezető: Veizer (Kövér, Ko-
vács)
DVTK II.: Bukrán - Jambrich, Mahal-
ek, Orosz, Nemes, Szabó II B. (Vitelki), 
Szalóczy, Molnár, Korbély (Kitl), Bacsa, 
Mertse (Kacsó). 
TFC Tiszaújváros: Tóth Cs. - Fodor, Már-
ton, Dajka, Kapacina (Nagy D.), Turcsik 
(Balogh), Nagy P., Hussein, Orosz M., Il-
lés G., Lipusz (Pap). 
32. perc: Szabadrúgáshoz jutott a Tisza-
újváros. Lipusz beívelése Dajkát találta 
meg, aki fejjel a bal alsóba juttatta a já-
tékszert. (0-1)
Eső, 15 fok, szél és kevés néző várta a 
csapatokat Kazincbarcikán. A DVTK II. 
csapatában a kezdőben kapott helyet a 
korábban Tiszaújvárosban is nevelkedett 
Szalóczy Dávid, de az NB I-es tapaszta-
lattal rendelkező Bacsa Patrik, Mahalek 
Marcell és Nemes Milán is, így minden-
képpen nehéz mérkőzésre számíthattunk. 
Csapatunkban sajnos Nagy Róbert sérülé-

se nem jött helyre, és erre a mérkőzésre az 
eredményesség érdekében a kezdő tizen-
egy több helyen is változott.
A kifejezetten korrekt játékvezetés mel-
lett a csapatok csúsztak, másztak a pá-
lyán.
A Diósgyőr az első félórában uralta a já-
tékot, ezt követően átvette a TFCT az irá-
nyítást és Dajka fejesével meg is szerez-
tük a vezetést. 
A második félidő is nagy küzdelmet ho-
zott, itt is ott is több nagy lehetőséggel, 

de az eredmény már nem változott, így 
idegenbeli győzelemmel sikerült növelni 
pontjaink számát. 
Kriston István: Egy végig teljesen nyitott 
mérkőzésen a szerencsésebb csapat elvit-
te a 3 pontot. Nem érdemeltünk veresé-
get, és ma is bizonyítottuk, hogy jó úton 
járunk.
 Gerliczki Máté: Nem volt egyszerű mér-
kőzés, de ebben az osztályban melyik 
az!? Időnként jól játszott csapatom, emel-
lett fegyelmezett volt az utolsó percig. 
Teljesen megérdemelten nyertünk.
További eredmények 
Gyöngyös - Füzesgyarmat 1-1
Debrecen - Salgótarján 0-2
Monor - Nyírbátor 3-0
ESMTK - Tiszafüred 1-0
Tállya - Balassagyarmat 0-1
Jászberény - Cigánd 2-2
MTK II. - Putnok 2-0
Következik a 7. forduló
2017.09.23., szombat 16:00
Tiszaújváros - Tállya
Balassagyarmat - Debrecen
Salgótarján - ESMTK
Tiszafüred - Gyöngyös
Putnok - Jászberény
Füzesgyarmat - Monor
2017.09.24., vasárnap 16:00 
Cigánd - DVTK II.
Nyírbátor - MTK II.

Elkezdte bajnoki menetelését 
a Tiszaújvárosi Phoenix KK 
az NBI/B Zöld csoportjában. 
Az első mérkőzésen Salgó-
tarjánba látogatott a csapat, 
ahol 10 ponttal alulmaradt a 
házigazdákkal szemben.

Salgótarjáni KSE – Tiszaújvárosi Pho-
enix KK 97–87 (20–20, 28–20, 28–20, 

21–27)
Salgótarjáni Városi Sportcsarnok, 400 né-
ző, vezette: Bagi, Lövei, Major Á. 
Salgótarján: Surmann P. (10), Sonyák 
(18), Jakab P. (8/6), Joó (16/12), Olasz 
(11),  Csapai (9), Surmann G. (12/3), Ko-
vács D.(2), Mucsibabics (11/6). 
Tiszaújváros: Katlan (3/3), Piukovics. 
(15/9), Jacksn (17/3), Endrész (12), Gás-
pár. (13), Pöstényi (13/6), Kiss B. (2), 
Szilasi (4), Pongrácz (2), Szabó N. (3/3), 

Kovács Z.(-), Orosz D. (3/3). 
Remekül helytállt a még formálódó Phoe-
nix a bajnokság egyik favoritjának számító 
Salgótarján otthonában. A mérkőzése ele-
jén még vezetni is tudott csapatunk, ám ez-
után biztos előnyt épített ki a hazai alakulat. 
A fordulás után ismét szorossá tette a mér-
kőzést a Tiszaújváros, az utolsó negyedet 
nyerték is a Szendrey tanítványok, ám a ta-
lálkozót nem sikerült hozni, de így is csak 
10 ponttal tudott többet dobni az ellenfél.
Ughy Albert: - Ez a mai győzelem egy har-
mincpontos vereséggel ért fel számunk-
ra. A sport csodája, hogy egy viszonylag 
gyengébb képességű gárda pusztán aka-
rással és küzdeni tudással abszolút parti-
ban tud lenni egy jóval esélyesebbnek tar-
tott riválissal. 
Szendrey Zsombor: - Mindenekelőtt gra-
tulálok ellenfelünknek, egy ezen a szin-

ten extra rutinnal rendelkező együttestől 
szenvedtünk vereséget. Igaz, ha egy kicsit 
kevesebb hibával kosárlabdázunk, akár 
még ettől is jobban megszorongathattuk 
volna a bajnokesélyes salgótarjáni csapa-
tot. Dolgozunk tovább!

Lehengerlő utánpótlás

Magabiztosan lépte le a tarjáni U20-as 
alakulatot a Phoenix csikófogata a baj-
nokság első fordulójában. Egy negyed 
kivételével mindegyikben 30 pont felett 
dobtak, és a hazaiakat egy negyedben 
sem engedték 10 pont fölé, így összessé-
gében megérdemelten nyerték közel 100 
ponttal a találkozót.
Salgótarjáni KSE - Tiszaújvárosi Phoenix 
KK 29 - 127 (6-33, 9-35, 8-25, 6-34)

Új elnök, régi-új játékos és 
megújuló utánpótlás nevelés. 
Ez jellemzi a Tiszaújvárosi 
Tenisz Klub jelenét. Az őszi 
bajnoki mérkőzések végezté-
vel már a következő szezonra 
készülnek a sportolók.

- Sokat fordítunk most csapatépítésre - 
mondta az elnök, Mecsei József. - Az el-
múlt időszakban ez egy kicsit gyengébb 
volt, de sikerült erősítenünk, régi-új ta-
gokkal. Az utánpótlásra szintén komoly 
erőket fordítunk, és nagyon örülünk, 
hogy egy szponzorunk kifejezetten meg 
is támogatta az utánpótlás nevelést. 
A már említett régi-új tag nem más, mint 
Tóth József, aki helyi nevelésű játékos, 
ám középiskolás éveit Egerben töltötte és 
ott szerepelt egy első osztályú csapatnál. 
Most az egyetem mellett tudta vállalni a 
tiszaújvárosi játékot.
- Jól érzem magam - mondta. - Kicsit már 
hobbijellegű a játék meg kötetlenebb a 
hangulat is, igazából csak az öröm miatt 
tértem vissza. Kicsit most háttérbe szorult 
a sport, de örülök, hogy visszatérhettem a 
nevelőegyesületemhez.
Mindössze egy hazai találkozójuk volt 

az ősszel a tiszaújvárosi teniszezőknek a 
sorsolás szeszélye folytán. A bajnokság-
ban az ötödik helyen álló alakulat a záró 
körben látta vendégül a Rudabánya csa-
patát.
- A szeptemberi forduló jól sikerült, mert 
két győzelemmel kezdtünk - mondta 

Gyuris Norbert csapatkapitány a mérkő-
zés előtt. - Utána jött két vereség és most 
hazai pályán fogadjuk a Rudabánya csa-
patát, akiktől májusban kikaptunk. Most 
vissza akarunk nekik vágni.
A visszavágó jól sikerült, 8-1-re győztek 
a hazaiak.

Kajak Kenu

Dobogón Újbudán
A TKKSE versenyzői  a hétvégén a Lágymányos-Újbuda Ku-
pa kajak-kenu versenyen mérették meg magukat, és a következő 
dob eredmények születtek.
MK-1 gyermek fiú szabadidős U9 500 m A futam: 3. Juhász Do-
minik, MK-1 gyermek fiú szabadidős U9 500 m B futam: 1. Rá-
cz Máté, MK-1 gyermek leány szabadidős U9 500 m: 1. Hor-
váth Hanna, MK-1 gyermek fiú I. évf. U10-U11 3x200 m C fu-
tam: 1. Tamási Ádám Benedek-Szarka Dániel-Zsiros Zsombor, 
2. Bodri Bánk-Kanyó Máté-Sánta Csanád Zétény, MK-1 gyer-
mek leány I. évf. U10-U11 3x200 m B futam: 2. Horváth Han-
na-Kovács Fanni-Vámosi Szofi, 3. Kőhalmi Virág-Czakó Pet-
ra-Tarcsai Sára
Csapatverseny: 1. Lágymányosi Spari Kajak-Kenu Egyesület, 2. 
TKKSE, 3. Graboplast-Győr

Lehmann vb hetedik

Nyolc év után újra junior világbajnoki  Top10-es férfi ered-
ménynek örülhetünk. A Tiszaújvárosi Triatlon Klubot képvise-
lő Lehmann Csongor a hétvégén, Hollandiában kiharcolt hete-
dik helyével törte meg a hosszú csendet.   
 Rotterdamban borzasztóan kedvezőtlen időjárás fogadta a juni-
or és U23-as világbajnokság, valamint az elit világbajnoki széria 
nagydöntőjére érkezett sportolókat, köztük a magyar küldöttség 
három Tiszaújvárosi Triatlon Klubot képviselő versenyzőjét.  A 
750 méter úszás, 20 km kerékpározás és 5 km futás teljesítésé-
hez 10 Celsius-fokos hőmérséklet, 16,5 fokos víz, valamint sza-
kadó eső és szél társult.
Elsőként pénteken kora délután a junior lányoknál Putnóczki 
Dorka került sorra, aki szokásos remek úszása után picit óva-
tosabb kerékpározással és bátor futással elsőéves juniorként az 
elégedettségre okot adó 13. helyen zárta a vb-t.
A második fellépő az idei U23-as Eb-bronzérmes Dévay Márk 
volt, aki a mezőny legjobb úszóival együtt az élbollyal kezdhet-
te meg a középső számot, ám ott egy technikai probléma miatt 
bukásba keveredett és a verseny feladására kényszerült.
A junior férfiak szombati versengésében Lehmann Csongor de-
rekasan tartotta magát a nyitószámban, majd a kerékpározás so-
rán is a legjobbak között tudott maradni, csakúgy mint  futás 
közben. A fantasztikus helytállás jutalma: nyolc év után újra Top 
10-es magyar  junior férfi helyezés, méghozzá a hetedik!
Eredmények
Junior férfiak (72 induló): 1. Matthew Hauser (ausztrál) 55:54 
perc, 2. Vasco Vilaca (portugál) 56:22, 3. Ben Dijkstra (brit) 
56:35, …7. Lehmann Csongor (magyar) 56:50.
Junior nők (68 induló): 1. Taylor Knibb (amerikai) 1:01:22 óra, 
2. Kate Waugh (brit) 1:01:38, 3. Fuka Sega (japán) 1:02:05, 
…13. Putnóczki Dorka (magyar) 1:03:19.

A Sportcentrum eseményei 
Szeptember 22. (péntek)

Kosárlabda
15.30 Phoenix KK- BKG Prima SE U20 bajnoki mérkőzés 
    Játékcsarnok
18.00 Phoenix KK- BKG Prima SE bajnoki mérkőzés  
    Játékcsarnok

Szeptember 23. (szombat)
Labdarúgás
16.00 TFCT- Tállya KSE bajnoki mérkőzés   
    Centerpálya
Asztalitenisz
11.00 TSC II.- Sajókeresztúr SE megyei férfi csapatbajnoki 
mérkőzés   Asztalitenisz- csarnok
Labdarúgás
09.30 Bozsik torna U11  Füves pálya
     U13  Műfüves pálya

Szeptember 24. (vasárnap)
Labdarúgás
10.00 TFCT- Filo SE U19 bajnoki mérkőzés   
    Füves pálya
12.00 TFCT- Filo SE U17 bajnoki mérkőzés   
    Füves pálya

Szeptember 26. (kedd)
Labdarúgás
11.00 Dr. Alaitner István kispályás labdarúgó emléktorna 
   Műfüves pálya
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Úszásról kerékpározásra váltva. 

Az első osztályt is megjárt Tóth József számára már kicsit hobbijellegű a tenisz. 

Dajka hárompontos gólt fejelt.
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