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Tiszaújvárosiak az élen  

Benőcs a legjobb lépcsőfutó
Az immár tizennyolcadik or-
szágos lépcsőfutó versenyen 
az egyéni abszolút kategóri-
át Benőcs Zoltán, a tiszaújvá-
rosi FER Tűzoltóság tűzoltó-
ja nyerte 2 perc 54 másodper-
ces időeredménnyel.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság, a Fővárosi Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság, az Országos Kataszt-
rófavédelmi Sportegyesület és a Magyar 
Tűzoltó Szövetség által szervezett 18. 
Lépcsőfutó Országos Bajnokságra több 
mint százötvenen neveztek.
 Az először 2000-ben megrendezett via-
dalon az indulók teljes védőfelszerelés-
ben, légzőkészülékben, acélpalackkal a 
hátukon futnak felfelé huszonhárom eme-
letet a SOTE Nagyvárad téri épületében. 
A versenyzők nemek és korcsoportok sze-
rinti osztásban, egyéniben és párban vág-
nak neki a több száz lépcsőnek a nagy-
jából harminckilós felszereléssel. Az or-

szágos bajnokság abszolút rekordja 2002-
ben született, akkor a mai Fővárosi Ka-

tasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági 
főfelügyelőjének, dr. Kanyó Ferenc ezre-
desnek 2 perc 24 másodpercre volt szük-
sége ahhoz, hogy felszaladjon a huszon-
harmadik emeletre.
Az idén az abszolút legjobb idővel Be-
nőcs Zoltán (FER Tűzoltóság, Tiszaújvá-
ros) hódította el az elsőséget, míg a pá-
ros versenyben Farkas Csaba és Sági Jó-
zsef (Váci Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség) volt a legjobb.
 Benőcs Zoltán értelemszerűen megnyer-
te kategóriáját (30-34 évesek) is. Így tett 
Bártfai István, a Tiszaújvárosi Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség mezőcsáti őr-
sének tűzoltója is a 40-45 évesek között, 
nem mellesleg 2 perc 57 másodperces 
ideje az abszolút 2. helyet jelentette szá-
mára.  A 35-39 évesek kategóriájában pe-
dig Szabó István diadalmaskodott 3 perc 
7 másodperccel. Ő szintén a tiszaújváro-
si FER Tűzoltóság dolgozója, és idejével 
az abszolút verseny 4. helyére futott fel.

Járási századokat hoznak létre

Bemutató és toborzás

Lakástűz

Veszélyes anyag

Magasból mentettek
a tűzoltók

Hazaküldték
a munkásokat

Lakástűzhöz riasztották a tiszaújvárosi hivatásos tűzoltókat a 
múlt héten, csütörtök délelőtt. Egy ágy és a berendezési tárgyak 
kaptak lángra a Mátyás király út egyik ötödik emeleti lakásá-
ban. A becslések szerint a kár közel egymillió forint. A lakásban 
tartózkodó édesanya, karjában kisgyermekével a házhoz rögzí-
tett állványzatra menekült a tűz elől. A helyszínre érkező tűzol-
tók innen mentették a bajba jutottakat. A lángokat eloltották. A 
tűz okát még vizsgálják.

Információink szerint több mint 700 dolgozót küldtek haza 
az épülő műgumigyár területéről szerdán, mert a szomszédos 
Olefin 2 üzemből veszélyes anyag került a levegőbe. A MOL 
Petrolkémia Zrt. közleményében arról adott tájékoztatást, hogy 
az Olefin 2 üzemben egy műszaki meghibásodás történt, mely-
nek elhárítását azonnal megkezdték. A meghibásodás érintette a 
JMSR MOL területén folyó munkálatokat, ezért a kollégák tel-
jes biztonsága és a probléma zavartalan elhárítása érdekében a 
fővállalkozó döntése alapján szerdán délelőtt felfüggesztették a 
munkavégzést.
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Benőcs Zoltán

Lövöldözéstől volt hangos a városközpont péntek délelőtt, katonák mutatták be, mit is tudnak éles helyzetekben. A tech-
nikai bemutató egy toborzónap része volt, a Magyar Honvédség átalakítja tartalékos rendszerét, járási századokat hoznak 
majd létre. Írásunk a 4. oldalon. 
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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 szent-
misék templomunkban.
Októberben a szentmisék előtt fél órával elimádkozzuk a ró-
zsafüzért.
Egyházközségünk búcsú ünnepét október 8-án vasárnap 11:00 
órakor tartjuk. A meghívott vendég Árvai Zoltán vizsolyi plé-
bános, volt tiszaújvárosi káplán lesz.
Görögkatolikus
Pénteken 8:30 Szent Liturgia, 17:30 esti istentisztelet. Szom-
baton 8:30 Szent Liturgia, 17:00 vecsernye utána utrenye. Va-
sárnap 11:00 Szent Liturgia. Kedden és szerdán 17:30 parak-
lisz.
Református
Csütörtökön 17.00 óra bibliaóra az imaházban.
Vasárnap Tiszaszederkényben 10:00, Tiszaújvárosban 11:00 
és 16:00 órától lesz istentisztelet. Tiszaújvárosban a délelőt-
ti istentisztelet alatt az imateremben gyermek istentisztelet, a 
délutáni alkalmat követően pedig konfirmációra felkészítő ok-
tatás lesz.
Szeptember 30-án a gyülekezeti kiránduláson Tiszaszeder-
kényből 8:15-kor, Tiszaújvárosból 8:30 kor lesz az indulás.

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.

Tisztelt Fogyasztók!
Ezúton értesítjük Önöket arról, hogy 400 kV-os hálózati mun-
kák miatt középfeszültségű hálózatunkon biztonsági lekap-
csolást végzünk a munkálatok idejére 2017.10.03 án 08:00-tól 
16:00-ig.                   
A munkavégzés időtartama alatt, az alábbi vételezési helyeken a 
villamosenergia szolgáltatást szüneteltetni fogjuk.
Érinti : 
- Tiszaújváros Panoráma I-II-III. garázstömböket
- MÉH telep, Tüzép telep környezetét, MÁV állomást
- Krumpliföldek elnevezésű zártkerti részt,
 - a Babits M. út 23. számot 
Biztonsági okokból ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket arra, 
hogy ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, a há-
lózatot előzetes értesítés nélkül visszakapcsoljuk.
Megértésüket és türelmüket köszönjük. 

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

Áramszünet lesz

Hosszan tartó súlyos betegség után életének 90. évében elhunyt Birtalan József. A 
zeneszerző-karnagy feleségével 2000-ben költözött Tiszaújvárosba, azóta élt és al-
kotott közöttünk, megannyi dalt hagyva az utókorra.  
A dal, a zene, a kórusmuzsika volt az élete, s mint zeneszerző maradandót alkotott. 
Birtalan József Kolozsváron szerzett diplomát, a zeneakadémián. Pályája kezdetén 
Marosvásárhelyen 20 évig vezette a 160 tagú Állami Székely Népi Együttes gyer-
mekkórusát. melynek ő maga is komponált dalokat. Abban az időben karvezetést 
csak románul lehetett tanulni, így a nyári szünetekben magyar nyelven oktatta a ta-
nítókat, ezzel egy mozgalmat is elindítva a magyar zene mellett. Munkássága során 
írt karvezetői szakkönyvet, folyamatosan komponálta  a kórusműveket. Az Erdély-
ben töltött 42 éves zenei, kulturális munkássága Tiszaújvárosban teljesedett ki. Kar-
nagya volt az Énekszó Baráti Körnek, tagja a Tiszaújvárosi Református Énekkarnak, 
s közben ontotta a magyar dalokat, számtalan zenei művel ajándékozta meg az utó-
kort. Dalait a helyi kórusok is szívesen vették repertoárjukba.
Zeneszerzői munkásságát elismerte a szakma, az ország és a helyi közösség is. Fele-
ségével együtt 2008-ban Lorántffy Zsuzsanna Emlékplakettet vehetett át Tiszaújvá-
ros önkormányzatától,  2011-ben pedig a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt 
kitüntetettjei között köszöntötték.  

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

 PaPP József

 temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyez-
tek, gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

 Birtalan József 
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 

fájdalmunkban osztoztak. 
A gyászoló család 

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot október 1-ig (vasárnapig) az 
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688), 
majd október 2-től (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 
1/A., tel.: 20/400-1952) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 
Gyógyszertárak nyitvatartása:
                                           Hétköznap             Szombat   Vasárnap
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

In memoriam Birtalan József

A kórusmuzsika volt az élete
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Boldog
Ezzel a rejtvénnyel véget ér szeptem-

beri sorozatunk. A megfejtéseket ok-

tóber 3-ig egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.

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

Október 1-től

Pszichiátriai 
rendelés

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. október 01-
től Dr. Bogár Erzsébet pszichiáter főorvos megkezdi rendelé-
sét a Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben. 
Közfinanszírozott pszichiátriai szakrendelést és pszichiátriai 
gondozás tevékenységet fog folytatni. Rendelési ideje kedd, 
szerda és csütörtöki napokon 8-18 óráig tart. A rendelések 
előjegyzés alapján működnek. Időpont kérhető a rendelőinté-
zet betegirányítójában személyesen, vagy telefonon. 

Nagyné Kántor Judit 
 főigazgató



Jubiláló gyermekvédelem

Jogok, törvények, jelzések
Idén 20 éves a gyermekvédel-
mi törvény és a gyermekjóléti 
szolgáltatás. A jubileum alkal-
mából szervezett szakmai na-
pot a Tiszaújvárosi Humán-
szolgáltató Központ. A ren-
dezvényen előadásokkal, kiál-
lítással elevenítették fel a rég-
múltat, napjaink törvényi át-
tekintéséről, gyakorlati alkal-
mazásáról meghívott szakem-
berek tájékoztatták a részve-
vőket. 

Védőnők, orvosok, ifjúsági felelősök, a 
szociális szférában dolgozó szakemberek 
kaptak meghívást  a jubileumi programra. 
A résztvevőket Bráz György polgármes-
ter köszöntötte, s méltatta a szociális szfé-
rában dolgozók munkáját.
- Gyermek és emberszeretetre van szük-
sége annak, aki ezt a hivatást választ-
ja. Én azt látom, hogy egyre több ener-
giát fordítunk erre a területre és egyre 
nagyobb problémák vannak. Remélem, 
hogy  a közös összefogásnak ezen a te-
rületen is lesz eredménye.  Egy biztos, az 
önkormányzat továbbra is mindent meg-
tesz annak érdekében, hogy a feltételeket 
biztosítsa - mondta a polgármester. 
Poropatich Péter, a Tiszaújvárosi Hu-
mánszolgáltató Központ vezetője 15 éve 

dolgozik a szolgálatnál, így van rálátása a 
múltra, a változásokra és a jelenre. 
 - Annak idején a gyermekjóléti szolgá-
lat tervezésében, kialakításában magam 
is részt vettem. A semmiből építettünk 
fel egy jól működő intézményrendszert, 
ami a rászoruló családoknak és a fenntar-
tónak is kielégíti az igényeit, miközben 
jobbá tehetjük, segíthetjük az itt élők éle-
tét. A 2015. évi adatok szerint több mint 
600 családdal foglalkozott a szolgálat, ez 
a szám is mutatja, hogy milyen sok em-
berrel kerülünk közvetlen kapcsolatba. - 
mondja.  - Gyermekvédelem régóta van, 
nemcsak az utóbbi 20 évben volt, hiszen 
az ellátórendszer bizonyos elemei sok-
kal régebb óta léteznek, gondoljunk csak 
a bölcsődei szolgáltatásra. Ami nagy új-
donság, az az 1997. évi törvény hozta vál-
tozások, ami törvényre emeli a gyerme-
kek jogát, s ehhez mérten kell mindenfé-
le ellátást szerveznünk. A másik mérföld-
kő az, hogy ez a törvény kimondja, úgy 
kell dolgoznia az ellátórendszernek és 
olyan feltételeket kell biztosítaniuk az ál-
lami szerveknek, az önkormányzatoknak, 
a társadalomnak, hogy minden gyereknek 
joga van családban nevelkednie és anya-
gi okok miatt egyetlen gyereket se kelljen 
kiemelni a családból. Ez a két sarkalatos 
pontja a gyermekvédelmi törvénynek és 
ez a mi munkánk alapja. 
- Ezen a rendhagyó rendezvényen lehető-
ség van megismertetni a régi szakembe-
reket az újdonságokkal, a mai kollégákat 
pedig a régmúlttal. Két éve kettévált a se-
gítő tevékenység és a hatósági jellegű in-
tézkedésekhez kapcsolódó tevékenység, 

ez az egyik szembetűnő változás a múlt-
hoz képest. Régen a családsegítés kere-
tében látták el a gyermekes családokat, 
most egy kicsit ahhoz térünk vissza, úgy, 
hogy egyéb, speciális szolgáltatásokat is 
rendelünk hozzá. Sok minden változott, 
de az az alapszemlélet, hogy a gyermeke-
ket a családban neveljük, a veszélyezte-
tettséget megelőzzük, megakadályozzuk, 
kiszűrjük, az mindig is alap volt - nyilat-

kozta Bodnár Tünde vezető családgondo-
zó. 
A jelzőrendszer jól működik, ám ennek 
ellenére sok probléma marad látensen, 
ilyen a drogfogyasztás vagy a családon 
belüli erőszak. A gyermekvédelmi tör-
vény óta létezik a védelembe vétel, ami 
azt jelenti, hogy vészhelyzetben hatósági 
intézkedést kezdeményez a gyermekjóléti 
szolgálat és védelembe veszi a gyereket. 
Ennek gyakorlati tapasztalatairól tartott 
előadást Takács Imre, a  Magyar Család-
segítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Or-
szágos Egyesületének elnöke. 
- Nagyon nagy dilemma az, hogy mikor 
emeljen ki a szolgálat egy gyereket a csa-
ládból, hiszen a legjobb helye ott van. 
Meg kell találni azt a határt, hogy mikor 
van erre szükség, hiszen akik jobb eset-
ben nevelőszülőkhöz kerülnek, vagy la-
kás- vagy gyermekotthonba kerülnek, 
annyival kerülnek jobb helyzetbe, hogy a 
gyerek ellátása, lakhatása megoldódik, ta-
nulmányai folytatására, a szakmaszerzés-
re is nagyobb az esélye, ám ennek elle-
nére mégis sok a félresiklott élet. Sajnos, 
ha nagyobb korban, 14-15 évesen emelik 
ki a gyereket a családból, akkor már ne-
héz reszocializálni és sajnos ezzel igazán 
a rendszer sem tud mit kezdeni.

 berta

Korán vagy későn?

Őszi felújítások

Megkezdődött 
a hőszolgáltatás

Bezárt a termálfürdő

A pénztárcánk szempontjából talán korán, egyesek 
szerint viszont későn, mindenesetre a hétvégén meg-
kezdte a távhőszolgáltatást a TiszaSzolg 2004 Kft.

A múlt héten többen - főleg kisgyermekes szülők - berzenkedtek 
amiatt, hogy nem indult még a távfűtés. Évről-évre megírjuk, 
most is megismételjük, hogy a fűtés indítását, leállítását a szol-
gáltató és a társasházak közötti megállapodás rögzíti. E szerint, 
ha a napi középhőmérséklet három egymást követő napon nem 
éri el a 12 fokot, vagy egy nap 10 fok alatti, a szolgáltató auto-
matikusan megkezdi a fűtést. Szeptember 15-étől azonban ettől 
eltérő hőmérsékleti értékek esetében is bekapcsolják a fűtést a 
közös képviselő írásos kérésére.
 Ugyancsak lakossági észrevétel volt, hogy idén később állt le a 
fűtőmű a szokásos karbantartásra, mint az előző években.
- Idén a fűtőerőmű leállása az előző évekhez képest hamarabb 
történt - tájékoztatta lapunkat Ódor Istvánné, a TiszaSzolg 2004 
Kft. ügyvezető igazgatója - mert a Magyar Energetikai és Köz-
mű-szabályozási Hivatal javaslatára arra kértük a fűtőerőművet, 
hogy szeptember 15-e, a rendelkezésre állási kötelezettség ha-
tárideje előtt legyen a leállás. Az előző években ez szeptember 
20-a és október 10-e között történt. 2012-ben ugyanis megva-
lósult a rendelőintézet hidegenergiával történő ellátása, a hűtés, 
így azóta a fűtőerőmű leállása mindig az őszi időszakban törté-
nik, az azt megelőző években volt jellemző a nyári leállás.
- Ahogy a nyári időszakban zajlottak a rekonstrukciós munkála-
tok is. Mit sikerült idén elvégezniük?
- A 2016. évi rekonstrukcióból áthúzódó nyolc helyszínen 1.596 
méter nyomvonalhosszon 5.170 méter vezetéket cseréltünk ki, 
míg a 2017-ben tervezett rekonstrukció során három helyszí-
nen 325 méter nyomvonalhosszon 982 méter vezetéket sike-
rült kicserélni. Ezzel a rekonstrukciós program kezdetétől ösz-
szesen 6.624 méter nyomvonalhosszon történt meg a vezeték-
csere, amely a teljes hálózat 39 %-a.

                                     F.L.

Évente kétszer, tavasszal és ősszel végeznek karbantartási mun-
kálatokat a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőben. A nyári 
nagyüzem után most egyhetes leállást ütemeztek be. A felújí-
tás idejére bezárt a komplexum, a gyógyászati részleg azonban 
a karbantartás ideje alatt sem szünetel. A termálfürdő épületé-
ben burkolatjavításokat, tisztasági festést végeznek, illetve víz-
és épületgépészeti karbantartást, felújítást ütemeztek be. 

Idén mintegy 6 kilométernyi vezetéket cseréltek ki. 

3. oldal2017. szeptember 28. Aktuális

Korán jött a szeptemberi fűtés. 

Védőnők, orvosok, ifjúsági felelősök, a szociális szférában dolgozók vettek részt 
a szakmai napon. 

A bölcsődei szolgáltatás is a gyermekvédelmi ellátások közé tartozik. 



Járási századokat hoznak létre

Bemutató és toborzás
Lövöldözéstől volt hangos a 
városközpont péntek déle-
lőtt, katonák mutatták be, 
mit is tudnak éles helyzetek-
ben. A technikai bemutató 
egy toborzónap része volt, a 
Magyar Honvédség átalakít-
ja tartalékos rendszerét, já-
rási századokat hoznak majd 
létre. 

A toborzás most Tiszaújvárosba ért, ahol 
amellett, hogy erről is tájékozódhattak az 
érdeklődők, technikai bemutatókat, kato-
nai járműveket, fegyvereket is láthattak. 
Mindkét középiskolából érkeztek diákok, 
akiket természetesen elsősorban a „kato-
nai dolgok” kötöttek le. A hatalmas jár-
művek mellett fegyverek sorakoztak az 
asztalokon, volt itt álcaruha, radar és hő-
kamera is. Utóbbi már két kilométerről 
kiszúrja az embereket, mostanában a ha-
táron használják. 
- Nagyon érdekes itt minden - mondta a 
középiskolás Lovász Péter -, megtudtuk, 
hogy a fiatalok is nagyon sokat tehetnek a 
környezetükért, a hazájukért. És azért be-
vételi forrásnak sem utolsó tartalékos ka-
tonának lenni. 
A nap egyik legizgalmasabb része a Vá-
rosháztéren zajlott, két középiskolás cso-
port, sőt, óvodások is megjelentek, hogy 
megnézzék, mit és hogyan is csinálnak a 
katonák. Bár mindenki tudta, hogy körül-
belül mire számítson, azért az első lövé-
sek igencsak megijesztették a nézőket. Az 
5. Bocskai István Lövészdandár bemuta-
tója látványos és érdekes volt. 
- Nagyon tetszett - mondta a szintén kö-

zépiskolás Legoza Lucia -, szerintem a fi-
úk elgondolkodhatnának azon, hogy nem 
állnának-e a be katonának, hiszen ez egy 
nagyon jó dolog. 
Tartalékos katonának bárki beállhat. Az 
új forma neve: önkéntes területvédelmi 
tartalékos szolgálat. 
- Már elkezdtük a toborzást - mondta 
Nagy Géza őrnagy, a 4. Katonai Igazga-
tási és Érdekvédelmi Iroda vezetője -, fo-
lyamatosan várjuk a jelentkezőket a já-
rási századokba. Nőket és férfiakat egy-
aránt várunk, mindenki jelentkezhet, aki 
már elmúlt 18 éves, büntetlen előéletű és 
megfelel az egészségügyi vizsgálatokon. 
Békeállapotban - amiben most is vagyunk 
- a területvédelmi tartalékosok feladata a 

felkészítéseken való részvétel. Egy évben 
20 napra hívjuk be őket és ekkor történik 
a kiképzés. Ötnapos blokkokban, négy al-
kalommal helyben, az adott járásban hajt-
juk végre a kiképzési feladatokat, ide ér-
kezik majd a kiképző személyzet. A te-
rületvédelmi tartalékosok szerződéskö-
tés után szerződéskötési díjat kapnak, 
„aktív” időszakban időarányosan kap-
ják meg a beosztásuknak és rendfokoza-
tuknak megfelelő illetményt és a szerző-
déskötés után egy évre rendelkezésre-ál-
lási díjat is kapnak. Azon kívül, hogy ez 
a szolgálati forma a honvédség tartalékát 
erősíti, közösséget is épít. Olyan embe-
rek jelentkezését várjuk, akik szeretnének 
tenni azért, hogy saját településük, járá-
suk lakossága biztonságban legyen - tette 
hozzá Nagy Géza. 

 Fodor Petra

Autómentes nap a MOL-nál

Kerékpárral a gyárba

„Bringázz a munkába” kampányt szervezett a 
MOL Petrolkémia Zrt. szeptember 22-én. Az au-
tómentes világnapon a környezetbarát életre hív-
ták fel a figyelmet. 

A kerékpárral érkezők reggel egy reggelicsomagot, akik délután 
jöttek, egy uzsonnacsomagot kaptak.
- Én öt éve dolgozom itt, és azóta kerékpárral járok munkába - 
mondja Mátyás Gábor, aki most is két keréken érkezett. - Sokan 
járnak biciklivel, főleg akik innen a városból jönnek.
Tóth Kálmán is kerékpárral jár dolgozni.
- Azért járok biciklivel, mert ezzel be tudok jönni a kapun - 
mondja. - Bent a gyár területén is kell még mennem a mun-
kahelyemig, így egyszerűbb a közlekedés. Amellett természete-
sen kell egy kis testmozgás is, főleg a műszak leteltével jólesik 
hazatekerni. Az pedig egy plusz jó dolog, hogy most kapunk 
uzsonnára egy kis csomagot.
- Fényvisszaverő szalag, alma, gyümölcslé, péksütemény, müz-
liszelet. Ezek vannak a csomagban, amivel jutalmazzuk a ke-
rékpárral érkező munkavállalókat - mutatja a zöld szatyor tar-
talmát Ládi András, a MOL Petrolkémia Zrt. FF és EBK veze-
tője. - Környezettudatos cég lévén természetesen odafigyelünk 
a környezetünk védelmére. Éppen ezért minden évben, így idén 
is megrendeztük az autómentes napot. Szerencsére nem idegen 
a kerékpár a dolgozóktól, ezt az is mutatja, hogy több, mint 500 
csomagot osztottunk ki a mai napon.  
Az autómentes nap az egy hétig tartó rendezvénysorozat kezde-
te. Ezen a héten folytatódnak a programok, melyek szeptember 
30-án egy családi nappal zárulnak.       

ema

TeSzedd! 

 Önkéntesen a tiszta 
Tiszaújvárosért

Szeptember 15-én 34 önkéntes diákunk és három pedagógus 
(Kissné Ignáth Tünde, Lukácsné Fróna Mónika és Lukács Árpád 
Attila) az Európai Takarítási Napok köré szervezett TeSzedd! - 
Önkéntesen a tiszta Magyarországért nevű országos szemétsze-
dési akcióban vett részt. A régi tiszapalkonyai út mellett a lakos-
ság által illegálisan odahordott, és az árokba bedobott háztartá-
si hulladékot szedték fel. Kézzel, kesztyűben 40 zsákot töltöttek 
meg pille palackkal, italos dobozokkal, ruhákkal, kábelszigetelő 
burkolattal, tönkrement műanyag használati tárgyakkal. Mind-
ezzel tanulóink öt óra közösségi szolgálatot is teljesítettek, mi-
közben tisztábbá varázsolták a környezetünket. Reméljük jövő-
re ugyanott már kevesebbet kell takarítaniuk. Köszönjük diákja-
ink és a szervező pedagógusok munkáját.

Erdélyi Lajos intézményvezető

Őszi kavalkád Alaitner-emléktorna

Madárijesztős 
óvoda

Hunyadis sikerek

Krumplival dobtak célba, madárijesztőt készítettek rongyok-
ból. Egyebek mellett ilyen játékos programokkal köszöntötték 
az őszt a gyerekek a Szivárvány óvodában. A szabadtéri kaval-
kádban az évszakkal kapcsolatos ügyességi és kézműves felada-
tokat is megoldottak az ovisok. 

Kilencedik alkalommal rendezték meg a dr. Alaitner István lab-
darúgó emléktornát. A diákoknak rendezett mérkőzésekre az FC 
Tiszaújváros utánpótlás csapatai és a kistérség általános iskolái 
kaptak meghívást A 3-4.-es korosztályban 5 csapat játszott kör-
mérkőzést, a 7-8. osztályosok 8 csapattal két négyes csoportban 
játszva helyosztókkal döntötték el a helyezéseket. 
A kisebbeknél a Hunyadi iskola csapata végzett az élen, meg-
előzve a Széchenyi, a Szent István és a Kazinczy tanulóit. A na-
gyok mezőnyében is a Hunyadi lett a legeredményesebb, a Szé-
chenyi iskola a dobogó harmadik fokára állhatott, a Szent István 
a hetedik, míg a Kazinczy a nyolcadik helyen végzett.
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Erre is jó a Krónika. 

A városból és a kistérségből összesen 13 csapat indult az 
emléktornán. 

Élelmiszer és fényvisszaverő szalag volt a csomagban. 

Sokan járnak kerékpárral a munkahelyükre. 

A fegyveres bemutató először riadalmat keltett. 

Kislány fegyverrel. Jól álcázta magát. 

A harci járművek is érdekelték a fiatalokat. 



Csütörtöki töri

kronika@tiszatv.hu

Becsengettek az új „tanévre”

Barangolás őseink nyomában

Szent Mihály esztendő körös 
mérlegelése - a szüreti mulat-
ság hálaadása és lelket tisztí-
tó öröme, ezzel a címmel tar-
totta új évadának nyitó ren-
dezvényét a Csütörtöki tö-
ri ismeretterjesztő sorozat a 
Tiszaszederkényi Művelődé-
si Házban.

- Szent Mihály áthatja a mindennapjain-
kat, hiszen minden este, amikor haran-
goznak, velünk van a vacsoraasztalnál - 
mondta Molnár V. József Magyar Örök-
ség díjas néplélek- és néprajzkutató, a 
rendhagyó történelemóra előadója. - Hi-
tünk szerint várja, hogy elmondjuk kit 
milyen öröm, vagy bánat ér, kit bántottak 
meg és mi kit bántottunk meg, hiszen aki 
nem tud megszabadulni e terhektől, an-
nak rossz lesz az álma.
Ezt jelképezi az esztendő forgásában az 
ősz is, az estét. Ilyenkor a szüreti mulat-
ság idején a kisbíró kikiabálta mindenki 
bűnét, azért, hogy éjszakára - télre - ne 
maradjon harag, mindenki tiszta lélekkel 
kezdje az új évet, a hajnalt.

Az idei évadban a Csütörtöki töri ötvözi 
az elmúlt évek szokásait, hiszen éppúgy 
lesznek hazai előadói az eseménynek, 
mint meghívott külsős előadók. 
- Továbbra is számítunk a helyi törté-
nelemtanárokra - mondta Mátyás Edi-
na művelődésszervező. - A neves ünne-

pek alkalmából azonban nem kizárt, hogy 
a mostanihoz hasonló, országosan ismert 
előadókat invitálunk meg.
A sorozat a tanév végéig havonta egy 
alkalommal várja majd az érdeklődő-
ket.

borza

Szeptember 21-én indult el az autó-
buszunk szakadó esőben kétnapos kirán-
dulásunkra. Miskolcon a Szentháromság 
görögkeleti ortodox templomot és egy-
házi múzeumot csodáltuk meg először, 
majd a felújított diósgyőri várat „fedez-
tük fel” a korhű ruhába öltözött vezetőnk 
segítségével.
Még mindig csepergős, szomorkás idő-
ben érkeztünk Aggtelekre, ahol a Barad-
la-barlang rövid túráját teljesítettük. El-
kápráztattak bennünket a cseppkőkép-
ződmények, és a barlang akusztikája, me-
lyet ki is próbáltunk.
Első napunk utolsó állomása Szinpet-
ri volt. Itt is gazdag látnivaló fogadott : 
a világ legnagyobb könyve, Gutenberg 
nyomdájának korhű másolata,vízimalom, 
gépek a papírgyártás kezdeti korszakából 
és egy bibliagyűjtemény.
Másnap, ragyogó napsütésben, utunk 
Szlovákiába vezetett, az Andrássyak híres 
vadász- kastélyába Betlérre, majd Krasz-
nahorka-váraljára, Andrássy Dénes és fe-
lesége mauzóleumához. Útközben meg-
csodáltuk Krasznahorka büszke várát.
Ebédünket Rozsnyón fogyasztottuk el. A 

főteret körbejárva megnéztük a Rákóczi 
tűztornyot, Andrássy Dénesné, Francis-
ka szobrát, a Városháza épületét, amely-
ből II. Rákóczi Ferenc a szabadságharcot 
irányította.
Valóban őseink nyomában jártunk ezen 
a feledhetetlen két napon. Köszönjük Ti-

szaújváros önkormányzatának és a Ti-
szaújvárosi Nyugdíjas Egyesületnek az 
anyagi támogatást, melyet programunk 
megvalósításához nyújtottak.
A Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas 
Klub nevében:

Várkonyi Ilona klubvezető

Hatban a Brassai

Sárkánysiker Sukorón

A hétvégén Sukorón rendezték meg az Országos Sárkányhajós 
Magyar Nagydíjat, melyen az SzSzC Tiszaújvárosi Brassai Sá-
muel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája az előkelő 6. he-
lyet szerezte meg.
Az országos döntőbe 13 csapat - köztük több profi egység - kva-
lifikálta magát. A versenyen időfutamokat rendeztek, a csapa-
toknak kétszer kellett vízre szállniuk és a két futam összesített 
időeredménye határozta meg a sorrendet. 
A Brassai sárkányhajós „legénysége”: Vadászi József, Dobos 
József, Constantinescu Péter, Váji Tamás, Kertész Dávid, Hor-
váth Beáta, Gál Sándor, Balázs Zsolt, Ragályi Letícia, Angya-
losi Erika Cintia, Balogh Zoltán, Földvári Levente. Testneve-
lő: Rakusz Éva. 

Illemtan, protokoll

Fociedző-öltözet

 Jó néhány futballmeccset láttam az elmúlt időszakban, és egy 
idő után feltűnt, hogy milyen elegáns edzők állnak a pálya szé-
lén. Mi ez a trend?
Elkezdtem tudatosan nézni a sportközvetítéseken az edzőket. Női-, 
férfi kézilabda, kosárlabda, röplabda. Minden mérkőzésen a tréner 
kényelmes melegítőben kiabál a csapatnak, míg a focisták edzője 
elegáns öltönyben, nyakkendőben izgul és egyre feszültebb.
Kedves olvasóink tudják, hiszen több cikken keresztül foglal-
koztunk már azzal, mikor hogyan öltözködjünk. A legfontosabb 
vezérelv: mindig az alkalomnak megfelelően.
Egy üzletember nem indul el egy tárgyalásra melegítőben, sport-
cipőben, mert könnyebben meg van a veszélye, hogy goromba 
szavakat vág az üzleti partner fejéhez, ha nem ért vele egyet. 
Mindezt azért, mert ebben az öltözékben fesztelenebben érzi 
magát. Ahogy egy óvó néni sem kiskosztümben játszik a gyere-
kekkel, hiszen a kisóvodásoknak azt kell látniuk, hogy könnyed 
mozdulatokkal végez el bármilyen tevékenységet.
Akkor miért van szükség a futballedzőknek az öltönyre az adott 
összecsapáson? A tudósításokon, amikor egy-egy pillanatra mu-
tatják őket, a játszma előrehaladtával mindig egyre idegesebbek, 
egyre gondterheltebbek. Az egész test vibrál az idegességtől, de 
úriember módjára tartaniuk kell magukat, hiszen az öltöny ezt 
megkívánja tőlük.
Számomra ez diszharmonikus. Valahogy leválasztódik a csapat-
ról. Ezáltal akkor, ott, nem tud az egység része lenni, hiszen az-
zal van elfoglalva, hogy saját indulatát kontrollálja. 
Tudom, hogy az sem elegáns, ha melegítőben ordibál a csapat-
nak, ám akkor mégis hozzátesz valamit az élő játékhoz. Kiabál, 
mint ahogy az egész stadion teszi, és talán ez a saját számára is 
egy szelep, amit kiengedhet.
Egy szó, mint száz, akárhányszor nézem, meg kell állapítani: 
nem könnyű a fociedzők sorsa.

Medina
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Az öltöny önfegyelemre ösztönöz...

... de nem mindig sikeresen. 

Az új „tanév” első előadója Molnár V. József néplélek- és néprajzkutató volt. 

Vidám csoportunk a betléri kastély előtt. 



Menjünk a szabadba!

Napsugarak 
zárójelben 

Ahogy a szekrényből előkerülnek a hosszú ujjú pu-
lóverek, a sálak és kabátok, úgy veszi fel őszi ru-
háját a természet is: apránként és olykor kedvet-
lenül. Pedig...

Pedig akár még klassz is lehet, sok-sok kirándulással, élmén�-
n�el, illattal és ízzel. Bár a napsugarak már zárójelben várják a 
reggeleket, a természet sem kiabál már, inkább csendes, sutto-
gó, mégis szép ez az évszak. Érdemes il�enkor is járni a termé-
szetet, körn�ékünkön sok szépet láthatunk. Azonban - mint min-
denre - érdemes a kirándulásra, túrázásra is felkészülni. 
- A legfontosabb az öltözet - mondta Tóth Éva, a TSC termé-
szetjáró szakosztályának vezetője -, érdemes előre tájékozód-
ni, hogy milyen idő várható, de azért egy esőkabát legyen a há-
tizsákban, hiszen bármikor a nyakunkba szakadhat az eső. Egy 
rövid ujjú felső, rá egy pulóver, széldzseki - ez jó, ha van. A ci-
pő mindenképpen zárt legyen, az is szerencsés, ha fogja a bo-
kánkat, és a talpa ne leg�en sima. Aki hosszú ideje nem túrá-
zott, nem gyalogolt, elsőre 12-14 km-nél ne vállaljon többet 
és a szintkülönbség se legyen több 200-250 méternél. Aki már 
edzettebb állapotban van, komolyabb távot is betervezhet, 18-20 
km-t, akár 450 méteres szintemelkedéssel is - mondta Éva -, de 
például szép hel� a gát is, ha a városközponttól elbiciklizünk az 
autópályáig, akkor az oda-vissza mintegy 20 km, ez már egy jó 
kis kirándulás lehet. 
Aki a heg�ekbe vág�ik, nem kell sokat utaznia, a Bükk, a Mát-
ra és a Zemplén is elérhető közelségben van. Egynapos kirándu-
lásra tökéletes. 
- Javaslom a fennsíkokra való kirándulást - mondta Kun Albert-
né, Hédi a TSC természetjáró szakosztál�ának g�alogos szakág 
vezetője -, különösen akkor, ha gyerekkel indul el a család. Na-
gyon jó célpontok vannak a környéken, várak, várromok. Na-
g�on szép például a füzéri vár, eg� kén�elmes ösvén�en lehet 
oda feljutni. Ol�an túrákkal érdemes kezdeni családoknak, bará-
ti társaságoknak, amiknek van valami a végén, eg� cél. Ha meg-
tervezzük a hétvégi túrát, rászánjuk az időnket, akkor az otthoni 
tennivalókat is valahog� könn�ebben el tudjuk végezni.
A TSC természetjárói egész évben aktívak, rendszeresek a bu-
szos túrák. A g�alogtúrázók legközelebb október 7-én a budai 
hegyekbe látogatnak, ezután október 14-én Cserépfaluból indul 
a Less Nándor Emléktúra, majd következik október 21-23. kö-
zött a Karancs-Medves túra, november 11-én az Avar Kupa a 
Mátrában, december 9-én a „Kortalan” Mikulástúra, karácson� 
után, december 27-én pedig a Bejgli-túra, bármit jelentsen is ez. 
- Vannak olyan teljesítménytúrák, melyeken évről-évre részt ve-
szünk, ilyen a Népek tavasza március 15-én - mondta Kun Al-
bertné -, vagy a Less Nándor Emléktúra, ehhez még bárki csat-
lakozhat. Less Nándor egy fiatalon elhunyt természettudós volt, 
az ő emlékét idézzük fel ezen a túrán, ahol több táv közül lehet 
választani: 12-től 66 km-ig. Nagyon szép útvonalon halad, min-
den évben gyönyörű. 

     Fodor Petra

Vége a nyárnak, a hétvégi házban betörők járnak!

Az olcsó „biztonsági” ajtók veszélyei
A nyár elmúltával egyre több 
ember hagyja hátra nyaraló-
ját, hétvégi házát abban a re-
ményben, hogy azt tavasszal 
ugyanolyan állapotban találja 
majd, mint ahogy otthagyta. 

A tulajdonosok az őszi és a téli időszakra 
- mivel az épület fűtéssel nem rendelkezik 
- visszaköltöznek a városi ingatlanokba, 
a külterületi ingatlant a „holtszezonban” 
nem, vag� csak ritkán látogatják. Kiürül-
nek, elcsendesednek a n�áron ol� népes 
és hangos üdülő-övezetek. A betörők csak 
ezt a pillanatot várják, hiszen munkájukat 
nag�ban könn�íti a kihalt körn�ék, nem 
kell szemtanúkkal számolniuk. A n�ara-
lókban pedig bűnvonzó értékek maradnak 
hátra, gázpalack, televízió, rádió, ág�ne-
mű, némi szeszesital, tűzifa, esetleg tartós 
élelmiszer, szerszámok.
A bűnelkövetők dolgát tovább könnyíti, 
hog� a hétvégi házak védelmi szintje nag�on 
alacsony. Az ajtókat sok esetben 30 éves zá-
rak és a legolcsóbb, legsilán�abb lakatok vé-
dik, az ablakok, ajtók rosszul zárnak, nincs 
rajtuk rács sem. A tulajdonosok nem költe-
nek a telek biztonságára, mondván, nincs 
semmi komoly érték az ingatlanban. Ennek 
ellenére mégis meglepetésként éri őket, ami-
kor tavasszal eg� feldúlt házhoz érkeznek, 
melyből minden értéket eltulajdonítottak. 
Jellemző módon a rongálási kár magasabb, 
mint az ellopott dolgok értéke.
- Mielőtt kiköltözne a nyaralóból tegyen 
rendet a telken. Pakolja el a kint hag�ott 
létrát, asztalt, eg�éb tárg�akat, mel�ek a 
bejutást megkönn�ítik.
- Még van ideje a tél beálltáig! Ha nem 
rendelkezik vele, akkor szakemberrel 
szereltessen rácsot az ajtóra és az abla-
kokra, különös tekintettel a ház hátsó ré-
szén lévő nyílászárókra. Ajtó és ablak be-
feszítése ellen csak a szakszerűen felsze-
relt rács védheti meg.
- Indulás előtt győződjön meg arról, hogy 
mindent bezárt. A legkisebb ablak se ma-
radjon n�itva. 
- Jelentéktelennek tűnő értéket se hagy-
jon a hétvégi házban. Amenn�iben azo-
kat nem tudja máshol tárolni, akkor teg�e 
olyan helyre, ami kintről - az ablakon be-
tekintve - nem látható. Használjon sötétí-
tő függönyt vagy redőnyt a belátás meg-
akadál�ozására.
- Ha van rá pénze, és sok az értékes hol-
mi a hétvégi házban -, akkor szereltessen 
fel ol�an riasztóberendezést, mel� táv-
felüg�elethez van bekötve. Továbbá lás-
sa el lakását megfelelő minőségű zárak-

kal. Lakatokból a jó minőségű, úgyneve-
zett tömblakatokat vásárolja meg.
- Kapcsolja le a villan�órát, kulccsal zárja 
be annak szekrén�ét. Zárja el a vezetékes 
vizet. Ezzel nehezíti az önkényes beköltö-
zők dolgát, akik hosszabb időre szeretnék 
igén�be venni az ön ingatlanát.
- Kössön kár- és értékarán�os biztosítást 
a nyaralóra. Ezzel nem csak a betörésből 
adódó veszteségeket (rongálási és lopási), 
hanem az esetleges fag�- és eg�éb káro-
kat is en�hítheti.
- Kérjen meg egy, az üdülőövezetben té-
len is ott lakó személ�t, hog� rendszere-
sen ellenőrizze az ön ingatlanát is. Be-
törés észlelése esetén pedig értesítse önt 
azonnal a megadott telefonszámán. Az 
időben - nem fél év elteltével - észlelt 
bűncselekmény az elkövető felderítését 
nag�ban megkönn�íti.
- Ha betörést észlelt, azonnal forduljon a 
rendőrséghez, hívja a 112 segélyhívó szá-
mot. Ne lépjen be a helyszínre, ott semmit 
se változtasson meg.
Napjainkban egyre több barkácsáruház és 
internetes kereskedés foglalkozik relatíve 
olcsó, biztonságinak nevezett ajtók for-
galmazásával. Ezek az ajtók kinézetük-
ben valóban hasonlítanak a magas biz-
tonsági szintű ajtókhoz, azonban techni-
kai kialakításuk jóval a minőségi gyárt-
mán�ok alatt van.
Fontos jellemzőjük, hogy szinte kivé-
tel nélkül a Távol-Keleten készülnek és 
számtalan, hangzatos névvel vannak ellát-
va. Önmagában a távol-keleti g�ártás nem 
jelentene problémát. A n�ílászáró funkci-
ót is ellátják ezek a szerkezetek, azonban 
biztonsági ajtónak nem nevezhetők. A ke-
reskedők is sok esetben acélajtónak neve-

zik a gyenge minőségű, vékony fémlemez-
ből gyártott ajtókat, melyeknek a belseje, 
úg�nevezett sejtrácsos kialakítású hullám-
papír.
Az ajtó legkritikusabb pontja azonban 
mégis a zárszerkezet és a hengerzárbe-
tét. Erre a betörők is rájöttek és már me-
g�énkben is megjelent eg� viszon�-
lag egyszerű zárnyitási technika, mely-
l�el szinte hangtalanul n�ithatóak az ol-
csó „biztonsági” ajtók.
- A fentiek miatt azt tanácsoljuk, hog� aki 
az alsó árkategóriába (jellemzően 50.000 
- 80.000,- Ft között) tartozó lemezajtót 
vásárolt, az cseréltesse ki minél hama-
rabb a zárbetétet eg� megbízható g�ártó-
tól származó, maghúzás-, finomnyitás-, 
fúrás-, kulcsütéses n�itás- és zártörés el-
leni védelemmel ellátott termékre (költ-
sége 10.000 – 20.000,- Ft közé tehető). 
Esetleg szereltessen fel utólag heveder-
zárat (költsége 40.000,- 50.000,- Ft).
- A hengerzárak cseréjét és a hevederzár 
utólagos felszerelését bízza szakemberre, 
ug�anis az alsó árkategóriás lemezajtók 
hengerzárai nem feltétlenül kompatibili-
sek az európai szabvánn�al.
- Aki biztonsági ajtó vásárlását tervezi, 
az kérje ki szakember tanácsát. Jeg�ez-
ze meg, hog� az olcsó termék ritkán jó. 
Silány minőségű ajtó esetén a henger- és 
hevederzárra, illetve a gyártási minősé-
gellenőrzés hiányából származó javítás-
ra jelentős - akár 100.000,- forintos, vagy 
azt meghaladó - kiadása is keletkezhet. 
Ez több, mint az ajtó eredeti értéke.

B-A-Z MRFK
Bűnügyi Igazgatóság

Bűnmegelőzési Osztály

Még nem késő ellenőriztetni fűtőeszközét! 
Rövidesen a nem távfűtéses háztartások-
ban is mindenütt indul a fűtési szezon, de 
még nem késő, hogy mindenki felülvizs-
gáltassa és kitisztíttassa fűtőeszközét. Fű-
tési technológiától függetlenül komol� 
veszél�t jelenthet ug�anis a készülékek 
szabál�talan kivitelezése, illetve a kar-
bantartás és a rendszeres műszaki felül-
vizsgálat elmulasztása. 
Elengedhetetlen, hogy évente legalább 
egyszer mindenki ellenőriztesse a fű-
tőeszközét. A legcélszerűbb az első fű-
tés előtt szakemberrel megvizsgáltat-
ni és kitisztíttatni. Abban a csaknem fél 
évben, amíg nem kellett fűteni, por és 
szennyeződés rakódott le a nyílt égés-
terű fűtőeszközökön, ami rontja az égés 
minőségét és balesetekhez is vezethet. 
A rendszeresen karbantartott és kitisz-
tított fűtőeszköz nem csak biztonságos, 
hanem gazdaságosabban is működtet-
hető.
A szennyeződések, eltömődések és a sza-
bál�talan házi kivitelezés miatt az égés-
termék visszaáramolhat, a tüzelő-fűtő-
berendezés pedig meghibásodhat. A zárt 
térbe visszajutó gázok már alacson� kon-
centrációban is komol� veszél�t jelente-
nek az emberekre és a háziállatokra. A 
legnag�obb veszél�t a szén-monoxid je-

lenti. Ez a gáz színtelen, szagtalan, jól el-
keveredik a szoba levegőjével és rendkí-
vül mérgező. Hogy biztonságban tudja 
saját magát és szeretteit, házi kedvenceit, 
vásároljon tüzeléstechnikai szakboltban 
egy jó minőségű szénmonoxid-érzékelőt. 
A katasztrófavédelem weboldalán megta-
lálható az ellenőrzéseken megfelelt és a 
megbukott érzékelők listája is.
Az alábbi linken található érzékelők meg-
felelő biztonságot nyújtanak:
http://www.katasztrofavedelem.hu/letol-

tes/piacfelug�elet/Megfelelo_CO-erze-
kelok_20170803.pdf
Az alábbi linken található érzékelők meg-
buktak az ellenőrzéseken, ne használja 
őket!
http://www.katasztrofavedelem.hu/letol-
tes/piacfelugyelet/Nem_megfelelo_
CO-erzekelok_20170803.pdf

 Macz János tűzoltó alezredes
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség
katasztrófavédelmi kirendeltségvezető
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Népszerű úticél a füzéri vár. 

A Less Nándor Emléktúra útvonala gyönyörű tájakon ve-
zet.       Fotók: internet

Szénmonoxid-érzékelő vásárlása előtt ajánlott tájékozódni. 

Ne hagyjuk értékeinket nyaralónkban, hétvégi házunkban. (Felvételünk illusztráció.)



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 válasz a Sodrástól!
Tisztelt -efel-, Tisztelt Levélíró!
Meghatódva olvastuk a Sodráshoz írt leve-
lét. Már önmagában az, hogy valaki ilyen 
formában mutat felénk elismerést is meg-
tisztelő, de a levelében megfogalmazottak 
minden amatőr színtársulat álma! Főleg, 
ha ezt valaki olyan írja le, akinek van rálá-
tása, hogy mi is kell ahhoz, hogy egy ilyen 
darab a színpadra kerüljön. Egyetlen so-
ra sincs a cikknek, ami ne lenne valóságos.
Soha nem törekedtünk a szegedi Dóm, 
vagy más, számunkra már profi kategó-
riájú színházával felvenni a versenyt. 
Nem lennénk valósághűek, és tisztában 
vagyunk a képességeinkkel. Egy valami-
ben talán mégis felérünk hozzájuk! Amit 
a színpadra teszünk, abban nincs semmi 
kényszeres, művi, mindent csupa szívből 
teszünk. Mindenki önmagának legjavát 
adja, önzetlenül és boldogan! 
De lehet ezt másképp? Idézzük Önt: Vé-

gig „örömködtük”! Ez így van, és élvez-
tük minden pillanatát! Előadásról előa-
dásra „csiszoltuk” még magunkat, hogy 
a tartalékainkkal a lehető legtöbbet nyújt-
suk a Közönségünknek, Önnek! Ahogy a 
cikket olvassuk, úgy érezzük sikerült. 
Igen, a Sodrás ereje ebben van! Sokan hi-
tetlenkedve néznek ránk, hogy mi, szerep-
lők, a hátteresek, vagy akár a rendezőnk 
ezt ingyen tesszük, nem kérünk, nem fo-
gadunk el érte anyagi juttatást. De kérd-
jük Önt, látva a Sodrást a színpadon, lát-
va ezt a nagycsaládot, kaphatunk na-
gyobb jutalmat a Közönség elismerő vas-
tapsánál? Összeszorult, remegő gyomor-
ral, kéz a kézben hajtunk fejet minden kö-
zönségünk előtt, és bizony sokszor lábad 
könnybe a szemünk, amikor a szeretetük 
visszajut hozzánk. Ez az igazi „bér”, és 
soha nem kérnénk mást, mert a Sodrás et-
től Sodrás! Ez a „mindennapi betevőnk”, 

és az olyan elismerő levél, mint az Öné is. 
Igen, jól tudja, új darabbal készülünk 
(nem is eggyel, de egyik sem az Evita,  :), 
és mi számítunk Önre, és a Sodrás Közön-
ségére, legyen az Tiszaújváros, vagy kör-
nyéke! Természetesen az eddigi előadá-
sokból befolyt, valamint az önkormány-
zattól és más, cégektől kapott támogatá-
sokat, mint minden évben most is az új da-
rabjaink  finanszírozására fogjuk fordíta-
ni. Újra a hátunkra tesszük majd a tarisz-
nyát, amiben reményeink szerint nem lesz 
más, mint pár óra derű, mosoly, feltöltő-
dés, boldogság, amire igen nagy szükség 
van ebben a megszürkült világunkban. 
Tisztelt -efel- ! 
Csak ismételni tudjuk: Köszönjük, hogy 
elismerő szavait eljuttatta hozzánk, azzal 
megtisztelt minket!
Tisztelettel:

   A Sodrás csapata

Manézs fesztivál

Az amatőrizmus egy állapot
Negyedik alkalommal talál-
koztak az amatőr színjátszók 
a Derkovits Kulturális Köz-
pontban. A Montázs Egyesü-
let és a kulturális központ kö-
zös rendezvényén nem csak 
bemutatkoztak, szakmai bí-
rálatot is kaptak a csoportok.

Ha meghalljuk, hogy amatőr színjátszás, 
akkor sokak számára a műkedvelő, kissé 
esetlen színházcsinálók képe rajzolódik 
ki, pedig ha csak a városunkban műkö-
dő csoportokat nézzük, bizony az amatőr 
színjátszás ennél sokkal több.
- Az amatőrizmus nem minősítés, csak 
egy állapot - mondta a színházi szemle 
egyik zsűritagja, Buzogány Béla. - Persze 
vannak ismérvei. Kevesebbet próbálnak, 
nem pénzért játszanak, hanem szeretet-
ből. De az elvárás a társulatokkal szem-
ben ugyanaz, mint a profikkal szemben. 
Legyen „érvényes” a játékuk.
13 csoport nevezett az idei fesztiválra, a 
betegséghullám miatt azonban 4 vissza-
mondta az utolsó pillanatban a részvételt.
- Nagyon jól felkészült csoportok léptek 
fel - mondta a másik zsűritag, Nádassy 
Erika. - Az ilyen fesztiválok nagyon jó le-
hetőségek a csoportok számára, hogy is-
merkedjenek, tanuljanak egymástól.
Magyarországi és határon túli, diák- és 
felnőtt színjátszó csoportok találkoztak 

egymással, sokak nem első alkalommal.
- A kezdetek óta részt veszünk a találko-
zón - mondta Ozsváth Ilona, az Erdélyből 
érkezett Tinikomédiások vezetője. - A fi-
gyelmesség, és a szakmai tanácsok, amit 
itt kapunk, talán ez az, ami miatt mindig 
visszajárunk. Ez nekünk nagyon fontos.
Játszanak, illetve a programot is szerve-
zik a miskolci Montázs Egyesület tagjai. 
- Rendezőként, játszóként és nem utolsó sor-
ban nézőként is azt kell mondanom, hogy 

szerethető az idei fesztivál - mondta Püspö-
ki Péter, a fesztivál főszervezője. - Most már 
ismerik országosan is ezt a fesztivált, tudnak 
róla, és egyre jobb a megítélése is.
A találkozó végén az a négy csoport, 
amelyik kérte, minősítést kapott a zsűri-
től. Kettő ezüst, kettő arany „kelt el”. A 
fesztivál fődíját a Van Gogh Füle Alterna-
tív Színházi Műhely Gellérthegyi álmok 
előadása kapta.

borza
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Az amatőrizmus nem minősítés, csak egy állapot. 

A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Városi Kiállítóterem
O. Papp Gábor, festőművész emlékkiállítása. Helyszín: Bar-
csay tér 2-4.
Látogatható: 2017. október 3-tól, október 25-ig.
Óvárosi KULT Galéria
Selyemvarázs – Dr. Heiszman 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 lá-
togatható.

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 pontozólapjaikat szeptem-
ber 30-ig leadják a könyvtárban!
Nyeremények: - kétszemélyes vacsora a Scarpa Étterem és 
Pizzéria felajánlásával,
- családi fotózás Fábiánné Elek Zsófia fotós felajánlásával.

Tájékoztatás
Az Országos Könyvtári Napok keretében a Hamvas Béla Vá-
rosi Könyvtár október 8-án, vasárnap is nyitva tart 13-tól 
20 óráig. A könyvtári szolgáltatások 13-17.30-ig vehetőek 
igénybe.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvár
Pályázati felhívás!

Kaleidoszkóp – Visszatekintés a múltba
2017-es történelmi kaleidoszkópunkkal visszatekintünk a 
múltba. Az egyik feladatsorban az általunk megadott vála-
szokból kell aláhúzni a helyeset  (13 + 1 feladat), a másik-
ban a játékosoknak saját szavaikkal kell válaszolni a feltett 
hat kérdésre.
Az októberi kaleidoszkóp témái:
- Reformáció – 500 éves
- Szabó Magda – 100 éve született
A feladatok elérhetők minden hónap 10-ig, leadhatók minden 
hónap utolsó munkanapjáig személyesen a Tiszaszederkényi 
Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocskai u. 33.), és a Hamvas 
Béla Városi Könyvtárban (Tiszaújváros, Széchenyi u. 37.), 
valamint elektronikusan a Hamvas Béla Városi Könyvtár 
honlapján (www.dkk.tiszaujvaros.hu) és Facebook oldalán 
(www.facebook.com/hamvas.konyvtar ). A résztvevő játéko-
sok havonta tájékozódhatnak a beküldött feladataik eredmé-
nyéről az alábbi elérhetőségeken: kekine@tujvaros.hu és bor-
sosne.doktor.eva@tujvaros.hu email címeken, vagy az 544-
552-es telefonszámon

A Tisza TV műsora
Szeptember 28., csütörtök

10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: A szerdai adás ismétlése

Benne: Héthatár: 20 éves a gyermekvédelmi törvény és a 
gyermekjóléti szolgáltatás - Toborzó nap - Karbantartás a 

Gyógy-és Strandfürdőben - Autómentesen a MOL-ba - Elin-
dult a Csütörtöki töri - Sport

Hétről-Hétre: Manézs - Közelmúlt - Sport 
Utána: Fogadóóra ismétlése

Utána: A testületi ülés ismétlése

Október 4. szerda
18:00 Héthatár: Ülés után - Fűtésszezon - Országos Könyv-

tári Napok - Idősek hete
18:15 Hétről-Hétre: A zene világnapja - Egészségnap -  

Viszkis rabló a városban - Sport
18: 50 Egészség(L)esen, benne: Sótlanul vagy sósan? - Szu-

per élelmiszerek - A gyógyító talpmasszázs

Október 5. csütörtök  
9:00 A szerdai adás ismétlése

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

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. 



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Kiss Zoltán JóZsef

a 3. sz. választókerület képviselője
2017. október 4-én (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.
              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Dr. Juhos Szabolcs jegyző

2017. október 4-én (szerdán) 13.00 órá-
tól 15.00 óráig ügyfélfogadást tart.

Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri 
Hivatal I. emeleti önkormányzati 

tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes 

bejelentés alapján történik, 
negyedórás beosztással.

Az érdeklődők bejelentkezését az 548-014-es 
telefonszámra várjuk.

Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Jézsó Gábor

 az 1. sz. választókerület képviselője
2017. október 02-án (hétfő) 16.00 órá-

tól Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház)

2017. október 03-án (kedd) 16.00 órá-
tól a Tisza-parti városrészben

(Tisza-parti Szabadidőház, 
                              Neumann J. út 1.)

fogadóórát tart.
              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 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

Felhívás

Gyermekes családok év végi támogatása
A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisz-
telt Lakosságot, hogy Tiszaújváros Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 
szociális rászorultságtól függő pénzbeli el-
látásokról, valamint a természetben nyújtott 
szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) 
önkormányzati rendelet 27. §-a alapján eseti 
jelleggel a karácsonyi ünnepeket megelőző-
en egyszeri támogatásban részesíthetők azok 
a kiskorú gyermeket nevelő családok, ahol 
az egy főre jutó havi jövedelem nem halad-
ja meg az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének a 250%-át (71.250 Ft-ot), 
és a kérelem benyújtását megelőzően lega-
lább egy év folyamatos tiszaújvárosi lakó-

hellyel rendelkeznek és életvitelszerűen je-
lenleg is lakóhelyükön élnek.
A támogatás megállapításához csatolni 
szükséges a kérelemben megjelölt igazo-
lásokat.
A kérelem benyújtásának határideje: 
2017. október 1. - 2017. október 31.
Felhívjuk a figyelmet a benyújtási határ-
idő pontos betartására!
Ugyanazon kérelmezőnek év végi támo-
gatás csak egy jogcímen állapítható meg.
A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékozta-
tó helyisége (3580 Tiszaújváros, Bethlen 

G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (3580 
Tiszaújváros, Bocskai u. 33.)
- A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hi-
vatal Intézményfelügyeleti, Szociális és 
Sport Osztályán (111. iroda), valamint 
postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen 
G. út 7.) lehetséges. 

Bráz György polgármester

Felhívás

Egyszeri év végi támogatás
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisz-
telt Lakosságot, hogy Tiszaújváros Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 
a szociális rászorultságtól függő pénz-
beli ellátásokról, valamint a természet-
ben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 
26. §-a alapján eseti jelleggel a karácso-
nyi ünnepeket megelőzően egyszeri év 
végi támogatásban részesülhetnek azok 
a szociálisan rászorult személyek, akik 
a kérelem benyújtását megelőzően lega-
lább egy év folyamatos tiszaújvárosi la-
kóhellyel rendelkeznek és életvitelszerű-
en jelenleg is lakóhelyükön élnek, vala-
mint
- 62. életévüket tárgyév október 31. nap-
jáig betöltötték, vagy
- saját jogon nyugellátásban, vagy
- rokkantsági ellátásban, vagy
- rehabilitációs ellátásban, vagy
- korhatár előtti ellátásban, vagy

- rokkantsági járadékban, vagy
- szolgálati járandóságban
részesülnek.
Nem jogosultak a támogatásra azok a sze-
mélyek, akik munkaviszonyból származó 
jövedelemmel rendelkeznek.
Egyszeri év végi támogatás annak a sze-
mélynek állapítható meg, akinek a csa-
ládjában az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének a 450%-át 
(128.250 Ft), egyedül élők vagy egyedül-
állók esetén az 550%-át (156.750 Ft).
Házastársak és élettársak esetén az ellátás 
csak egy formanyomtatványon kérelmez-
hető. Ugyanazon kérelmezőnek év végi 
támogatás csak egy jogcímen állapítha-
tó meg.
A támogatás megállapításához csatolni 
szükséges a kérelemben megjelölt igazo-
lásokat.
A kérelem benyújtásának határideje:

 2017. október 1. - 2017. október 31.
A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékozta-
tó helyisége (3580 Tiszaújváros, Bethlen 
G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (3580 
Tiszaújváros, Bocskai u. 33.)
- A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
Felhívjuk a figyelmet a benyújtási határ-
idő pontos betartására!
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hi-
vatal Intézményfelügyeleti, Szociális és 
Sport Osztályán (113. iroda és 115. iro-
da), valamint postai úton (3580 Tiszaúj-
város, Bethlen G. út 7.) lehetséges. 

Bráz György polgármester 

Szelektív begyűjtés
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz 
menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros, Tisza-

szederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött hul-
ladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok) 

házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 
a 40. héten, 2017. október 4-én (szerdán) végzi el.

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

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

Ülésezik az önkormányzat
8. oldal 2017. szeptember 28.Önkormányzat



Adminisztrátor munkakör

Eladó az apartmanház
A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti az alábbi, tulajdonában lévő ingatlant:
Bogács, Dózsa György út 16/A. szám alatt lévő Villa Sederkyn Apartmanház
Az ingatlan irányára: 196.000.000 Ft + Áfa.
Az ingatlant a legmagasabb vételi ajánlatot tartalmazó, érvényes pályázatot benyújtó pályázó részére értékesítjük.
A vételi ajánlat benyújtási határideje: 2017. év 10. hó 13. nap 10 óra.
A pályázati kiírás anyaga papíralapon ingyenesen az alábbi címen vehető át:
TiszaSzolg 2004 Kft. 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
Elektronikus elérhetőség megadása esetén az értékesítési kiírás anyagát elektroni-
kus úton is megküldjük.
Érdeklődni lehet: a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjénél a 49-544-322-es telefon-
számon, illetve a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címen.
Amennyiben legmagasabb vételi ajánlatként több azonos összegű vételi ajánlatot 
nyújtanak be, a végleges vételár árverésen, licitálással kerül megállapításra, mely-
nek időpontjáról és főbb szabályairól a TiszaSzolg 2004 Kft. az érvényes pályáza-
tok benyújtóit írásban tájékoztatja. 
Az ingatlan telefonos időpontegyeztetés alapján megtekinthető.

TiszaSzolg 2004 Kft.

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2017. október

Október Helye Ideje Kinek a részére
02. hétfő Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
03. kedd Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
04. szerda Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
09. hétfő Hunyadi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
10. kedd Hunyadi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés
11. szerda Széchenyi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák 
gyermek és alkalmazott befizetés

Őszirózsa Idősek Klubja 7.30 - 8.00 „Esély” Napközi Otthon
Őszirózsa Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

12. csütörtök Széchenyi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

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

Új temetői díjak
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
a temetőkről és a temetkezésről szóló 
(38/2015. (XII.23.) önkormányzati ren-
delete alapján a Tiszaújváros Városi Köz-
temető és a Tiszaszederkényi Református 
Temető díjtételei 2017. október 01-től az 
alábbiak szerint módosulnak:
1. Köztemető sírhelymegváltási díjak: 
1.1. egyes sírhely nettó 6.929 Ft + ÁFA= 
bruttó 8.800 Ft 25 év 
1.2. kettes sírhely nettó 11.496 Ft + ÁFA= 
bruttó 14.600 Ft 25 év 
1.3. urnasírhely nettó 5.748 Ft + ÁFA= 
bruttó 7.300 Ft 25 év 

1.4. urnafülke (kolombárium) nettó 6.000 
Ft + ÁFA= bruttó 7.620 Ft 25 év 
1.5. gyermek sírhely nettó 3.000 Ft + 
ÁFA= bruttó 3.810 Ft 25 év 
1.6. sírbolthely nettó 5.748 Ft/m2 + ÁFA= 
bruttó 7.300 Ft/m2 60 év 
2. Köztemető fenntartási hozzájárulás: 
nettó 2.362 Ft + ÁFA= bruttó 3.000 Ft al-
kalmanként 
3. Az elhunytak hűtési díja 1.575.-Ft/nap 
+ ÁFA= bruttó 2.000 Ft/nap. 
3.1. Minden megkezdett nap teljes nap-
nak számít.
4. A ravatalozó igénybevételére jogosult-
sággal rendelkező temetkezési szolgálta-

tók által fizetendő díj: nettó 15.748 Ft/szer-
tartás + ÁFA= bruttó 20.000 Ft/szertartás
5. Sírhelynyitási és visszahantolási díjak: 
5.1. Felnőtt sírhely nettó 22.660 Ft/sír-
hely + ÁFA= bruttó 28.778 Ft/sírhely 
5.2. Gyermek sírhely nettó 8.240 Ft/sír-
hely + ÁFA= bruttó 10.465 Ft/sírhely 
5.3. Urnasírhely nettó 4.120 Ft/sírhely + 
ÁFA= bruttó 5.232 Ft/sírhely 
6. Munkavégzés céljából az üzemeltető ál-
tal kiadott gépjármű behajtási engedéllyel 
rendelkező járművek behajtási díja: nettó 
1.000 Ft/nap + ÁFA= bruttó 1.270 Ft/nap
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

 üzemeltető

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

Kiállítótermi ügyviteli 
alkalmazott állás

Elmarad a lomtalanítás
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a 2017. ok-
tóber 4-én (szerdára) tervezett lomtalanítás elmarad!
Tiszaújvárosban 2017. október 1-jétől új közszolgáltató végzi 
a különböző hulladékfajták begyűjtését. A hulladékgazdálkodás 
rendszerében történt változás miatt - a közterületek rendjének és 
tisztaságának megőrzése érdekében - a jövőben a lomtalanítást 
nem előre meghirdetett napokon, hanem a lakosság igénybeje-
lentése alapján, előre egyeztetett napon végzi el az új közszol-
gáltató házhoz menő lomtalanítás formájában.
A korábbi gyakorlatnak megfelelően a lakosságnak továbbra is évi két 
alkalommal lesz lehetősége a lomtalanítási szolgáltatás igénybevételé-
re, melyről hamarosan bővebb tájékoztatást fogunk megjelentetni.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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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 pályázatot hirdet 1 fő kiállító-
termi ügyviteli alkalmazott munkakör betöltésére, 3 hónap pró-
baidő kikötéssel, 6 órás részmunkaidőben 4 havi munkaidőke-
retben, határozatlan időre szóló kinevezéssel. 
Munkaköri feladatok: a Városi Kiállítóterem teremőrzése, 
valamint rendezvényekkel  kapcsolatos feladatok ellátása.
Pályázati feltételek: 
- érettségi
- büntetlen előélet
- magyar állampolgárság
- egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- rendezvényszervezői ismeretek, tapasztalat
- művészetek terén szerzett jártasság
- kiállításrendezési gyakorlat
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek
- jó kommunikációs képesség
- társalgási szintű angol nyelvtudás
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló” 1992. évi  XXXIII. törvény rendelke-
zései  az irányadók.
A pályázathoz benyújtandó iratok:
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
- szakmai önéletrajz
A pályázat benyújtásának határideje:
 2017. október 9.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 12.
Az állás 2017. október 16. napjától tölthető be.
Érdeklődni a 49/542-004 –es telefonszámon lehet.
A pályázatot az alábbi címre kérjük benyújtani:
Derkovits Kulturális Központ 
Mátyás Zoltán igazgató
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 2.
A borítékon kérjük a munkakör megnevezését 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

A Tiszaújvárosi 
Krónikában 
is megjelenik 

lakossági 
apróhirdetése,  

amennyiben azt 
a Tisza TV 

Képújságában 
legalább 

5 napra (2500 Ft), legkésőbb 
kedden 

12 óráig feladja.

Tisztelt Vendégeink!
Értesítjük Önöket, hogy a Sportcentrum uszodája 

2017. szeptember 30-án (szombaton) délután 
- rendezvény miatt- zárva tart.

A továbbiakban a szokásos nyitvatartással várjuk kedves Vendégeinket!
Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Kft.
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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: 06-30/880-7219



Labdarúgás

Ajándékpont a tállyai puttonyban
A kellemetlen talajú pályán a 
Tállya nyert egy pontot, vagy 
ha úgy tetszik a TFCT vesz-
tett kettőt a bajnokság hete-
dik fordulójában. 

TFC Tiszaújváros – Tállya
1-1 (1-1)

Tiszaújváros: 250 néző, Vezette Horváth 
(Kulcsár, Kovács)
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth-Fo-
dor, Márton (Kovács P.), Dajka, Kapaci-
na (Nagy R.), Turcsik (Nagy P.), Nagy D., 
Hussein, Orosz, Illés, Lipusz.
Tállya KSE: Tarr-Ondó (Kovács Sz.), 
Horváth, Lakatos, Paranai, Mihálszki 
(Németh D.), Németh B., Lippai, Polényi 
(Sztankovics), Bihari, Minczér.
31. perc: Egy jobb oldalon vezetett tá-
madás után Mincér ívelte középre a lab-
dát. A játékszert Turcsik kézzel vette le a 
16-oson belül, így Horvát játékvezető 11-
est ítélt, melyet Ondó magabiztosan érté-
kesített. (0-1)
36. perc: Kapacina gurított középről Tur-
csik elé a jobb oldalra, aki okosan adta 
be laposan az ötös magasságába a labdát 
Nagy Dávidnak, aki kapásból a bal felső-
be bombázott. (1-1)
A bajnokság papíron egyik leggyengébb 
csapata ellen nem sikerült győzni a talál-
kozón, így tovább várat magára az első 
hazai győzelem.
A vendégcsapat az első pillanattól kezdve 

a védekezésre és kontrákra rendezkedett 
be. Fél óra elteltével 11-esből a vendégek 
szereztek vezetést, melyet még a félidő 
előtt egy formás támadás végén Nagy Dá-
vid egalizált, de mezőnyfölényünket nem 
sikerült előnyre váltani. Sajnos a második 
félidőben sem. Ugyan az történt a pályán 
amit mi akartunk, sőt az utolsó 10 percre 
a vendégek emberhátrányba is kerültek, 
ennek ellenére nem sikerült kapufánál és 
oldalhálónál jobban eltalálni a kaput, így 
maradt az 1-1, ami a Tállya számára hí-
zelgő eredmény.
Gerliczki Máté: Több, mint egy éve va-
gyok Tiszaújvárosban edző. Egyszer sem 
foglalkoztam a játékvezetővel, most is 

csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy 
egy ajándék 11-est kapott a vendégcsapat. 
A rendkívül nehéz talaj ellenére szemre 
tetszetős futballt játszottunk, és hihetet-
lennek tűnő sakk-matt helyzetek sokasá-
gát hagytuk ki. Igazságtalannak érzem a 
döntetlent.
Pachinger János: A mai mérkőzésen szá-
munkra az volt a legfontosabb, hogy pon-
tot vagy pontokat szerezzünk, hiszen az 
elmúlt találkozók nem úgy alakultak, 
ahogyan elterveztük. Küzdelmes mecs-
csen a hazai csapat valamivel aktívabb 
játékot mutatott, de megérdemeltük az 1 
pontot, mert a védekezésünk működött.
További eredmények
Balassagyarmat - Debrecen 2-1
Salgótarján - ESMTK 5-1
Tiszafüred - Gyöngyös 1-3
Putnok - Jászberény 2-1
Füzesgyarmat - Monor 1-3
Cigánd - DVTK II. 1-0
Nyírbátor - MTK II. 3-2
Következik a 8. forduló
2017.09.30. szombat 16:00
Tiszafüred - Füzesgyarmat
Gyöngyös - Salgótarján 
Debrecen - Tiszaújváros 
2017.10.01. vasárnap 11:00 
MTK II. - Monor
2017.10.01. vasárnap 16:00 
ESMTK-– Balassagyarmat
Tállya - Cigánd
DVTK II. - Putnok
Jászberény - Nyírbátor

Kosárlabda

Ismeretlen ismerősök vertek
A vendégek győzelmével zá-
rult a Phoenix KK második 
bajnoki találkozója. A baj-
nokság elejére két erős ellen-
fél jutott a Tisza-parti alaku-
latnak, és bár nem sikerült 
meglepetést okozni egyik ta-
lálkozón sem, a mutatott já-
ték és a pontok alapján van 
keresnivalója a formálódó 
Phoenixnek.

Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix 
KK - BKG-Príma SE 63-76 (12-18, 17-

21, 17-16, 17-21)
Tiszaújváros, 450 néző. V.: Mészáros, 
Lengyel, Vaszi.
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK: 
Jackson (11), Endrész (2), Szilasi (-), Kiss 
(-), Piukovics (12/3), Gáspár (8), Szabó 
(19/6) Katléan (2), Pongrácz (9/6), Pösté-
nyi (-), Orosz (-), Kovács (-). 
BKG-Príma SE: Nagy B.(12/6), Deb-
reczeni (2), Czakó (2), Halász (3), Kha-
konov (14/6), Reizer (-), Ben (3), Nagy 
II. B. (20/6), Kaluha (10/6), Tanács (6), 
Szendrei (-), Szeleczky (14/6)
Bár a vendégcsapat neve ismeretlenül 
csengett, a BKG-Príma-SE közel sem is-
meretlen játékosokat vonultatott fel. A 
szigetszentmiklósiak ugyanis számos, az 
elmúlt szezonban már bizonyított játékost 
verbuváltak a DEAC-ból és a Salgótar-
jánból, és a bajnokság egyik favoritjának 
számítanak. Ennek ismeretében nem cso-
dálható, hogy a Phoenix sajnos a mérkő-
zés nagyobb részében alárendelt szerepet 

játszott. Összességében a 13 pontos kü-
lönbség azonban nem tűnik rossznak egy 
ilyen játékerőt képviselő csapattól.  
Szendrey Zsombor: A szezont sikerült 
úgy kezdenünk, hogy a három legerőseb-
ből kettővel azonnal találkoztunk. Igazá-
ból azt kaptuk, amire számítottunk. Az el-
ső félidőben nem azt csináltuk, amit kér-
tem és ez meg is mutatkozott az eredmé-
nyen. Építjük tovább a csapatot, nem ke-
seredünk el, mi többet is dobtunk rá, az-
zal kaptunk ki, hogy a vendégek ponto-
sabbak voltak.
Nagy Ágoston: Egy jó és taktikus ellen-
féllel játszottunk. Azzal, hogy most az el-
ső idegenbeli győzelmünk is megvan a 

hazai diadal után újonc csapatként, na-
gyon fontos, hogy elinduljunk azon az 
úton, amit elvárnak tőlünk az ellenfelek, 
hogy ott lehetünk az elején a bajnokság 
végén a Zöld csoportban. 

Fut a szekér

Második mérkőzésén is magabiztosan
győzött a Phoenix U20-as alakulata. A csi-
kók egy percre sem engedtek ki és négy 
negyedet nyerve 43 ponttal dobtak többet, 
mint a szigetszentmiklósi utánpótlás
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK - 
BKG-Príma SE 93-50 (20-18, 30-8, 22-
9, 21-15)

Kajak-Kenu

Érmes reménység
A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület három 
versenyzője - Kőszegi Milán, Gábor Netta és Kovács Mirtill 
- indult a csehországi Racice-ben megrendezett Olimpiai Re-
ménységek Versenyén. A 15-17 éves korosztály számára ez gya-
korlatilag a „világbajnokság”, hiszen 30 ország sportolói vettek 
részt, országonként két-két indulóval. 
A fiatalok remek eredményeket értek el. Kőszegi Milán C1 1000 
méteren az ötödik, 500 méteren a negyedik, 200 méteren pedig 
a hetedik lett. 
Kovács Mirtill K1 200 méteren a nyolcadik lett, míg párosban 
Pazár Anna Lucával egy hajóban 200 méteren a hatodikak, 500 
méteren harmadikok lettek, míg Nyuli Dórával és Rendessy 
Eszterrel kiegészülve K4 200 méteren ugyancsak bronzérmet 
szereztek.
Gábor Netta K2 200 méteren Nyuli Dórával párban aranyérmet 
szerzett, míg Szellák Szabinával és Szabó Cintiával K4 200 mé-
teren a másodikok lettek.
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Kajak-kenu

Tízben a vízen
A hétvégén Szolnokon rendezték meg a Nagy Zoltán emlékver-
senyt, melyen a Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület versenyzői az 
erős mezőnyben jó eredménnyel szerepeltek.
K-1 leány VI.évf. 2000 m: 7. Gulyás Fanni, 200 m: 8. Gulyás 
Fanni, K-2 leány IV.évf. 200 m: 8. Tóth Eszter-Vitos Zsófia, K-2 
fiú VI.évf. 200 m: 6. Pásztor Dániel-Krajnyák Bálint, K-2 Férfi 
VII.VIII. évf. 200 m: 9. Pásztor Dániel-Varga Béla.

Kézilabda

Szabolcsban játszanak
A TSC női kézilabda szakosztálya úgy fejezte be az 
elmúlt szezont, hogy a bajnoki ezüst után ismét a 
Borsod megyei bajnokságban kell küzdenie az NB 
II-be jutásért. A nyár folyamán azonban elvi lehe-
tőség adódott az osztálylépésre.

- Jeleztük a szövetség felé, ha üresedés van, visszalépés vagy 
egyéb ok miatt az NB II-ben, akkor szívesen vállaljuk a játékot 
- mondta Hornyik László szakosztályvezető. - A szövetség elfo-
gadta a jelentkezésünket, történt is egy üresedés, így megkaptuk 
a felkérést az indulásra, amit el is fogadtunk.
Ezt követően szárnyra kelt a hír, miszerint meg is lesz az első 
mérkőzés (ezt a Tiszaújvárosi Krónika két héttel ezelőtti szá-
mában a Sportcentrum eseményei között meg is jelentettük - a 
szerk.), majd jött a hidegzuhany. Mégsem NB II, és még csak 
nem is a B-A-Z megyei első osztály.
- Az NB II-es indulás alapfeltétele, hogy legyen ifjúsági csapat 
- mondta a szakosztályvezető. - Természetesen ezt mi is tudtuk, 
sőt rendelkeztünk is egy ificsapattal, ám a korosztályi sajátossá-
gok miatt gyakorlatilag egy héttel a bajnoki nyitány előtt derült 
ki, hogy a keret lefogyatkozott 2-3 főre.
Iskolaváltás a legfőbb ok, az eddigi ifisták többsége ugyanis 
más városba ment el tanulni, így már nem tudják vállalni a játé-
kot. A szövetség egyértelművé tette, ificsapat nélkül nincs indu-
lás, így visszalépni kényszerültek. Megyénkben idén nem indult 
bajnokság, mert nem volt elég jelentkező csapat. A felnőttek vi-
szont játszani akartak, így beadták nevezésüket a szabolcsi szö-
vetséghez, ahol elfogadták azt, így a TSC a 2017-18-as bajnoki 
szezonban a 12 csapatos mezőnyben vitézkedhet majd. 
Nem tettek le az NB II-es szereplésről sem, jelenleg az ifikeret 
megerősítésén fáradoznak. Várják azoknak a 2003-as születésű, 
vagy idősebb gyermekek jelentkezését, akik szeretnék kipróbál-
ni magukat a kézilabdában. Érdeklődni Hornyik Lászlónál lehet 
a Sportcentrumban.
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A Sportcentrum 
eseményei 
Szeptember 30. (szombat)

Labdarúgás
10.00 TFCT- Balmazújváros U14 bajnoki mérkőzés  
    Füves pálya
12.00 TFCT- Balmazújváros U15 bajnoki mérkőzés  
    Füves pálya
Asztalitenisz
15.30 TSC- MEAFC NB III-as bajnoki mérkőzés  
    Asztalitenisz csarnok

Október 1. (vasárnap)
Labdarúgás
15.00 KBSC- MTK NB II-es bajnoki mérkőzés  
    Centerpálya 
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A 11-esnél Tóth jó irányba vetődött, de nem érte el a labdát. 

Jackson (3) 11 pontot szerzett. 

Tovább - Haladás

Magabiztosan, 4-1-re győzött Pécsvára-
don a TFCT a Magyar Kupa legjobb 128 
csapatát felvonultató fordulóban.

Pécsvárad - Tiszaújváros 1-4 (1-1)
Pécsvárad: Vezette: Rózsa J. (Rózsa D. 
Körner)
Az ellenfél egyáltalán nem a lebecsü-
lendő kategóriába tartozó csapat. Bár 
„csak” a Baranya megyei I. osztályban 
szerepel, 4 mérkőzést követően veretle-
nül állt a tabella élén, 21 lőtt és mindösz-
sze 3 kapott góllal.
Jó időben egy nagyon kellemes, barátsá-
gos ellenféllel szemben kicsit hiányzott 
a tartás a csapatból és legfőképpen a hát-

só alakzatban. A kapott gól előtt Bussy 
vesztett labdát, majd az indítást követő-
en Balogh és Pap asszisztált 15 méterre 
a labda átvételéhez és a góllövéshez. Az 
első félidő végéhez közeledve a félidő 
második támadása gólt ért számunkra. 
Bucz lapos beadását Pap segítette 5 mé-
terről a hálóba.
A második félidőben kicsit rákapcsol-
tunk, előbb Bucz emelte át a kapust oko-
san, majd a beálló Nagy lőtt gólt, végül 
újra Pap volt eredményes, így sima 4-1-
es győzelem lett a vége.
A legjobb 32-be jutásért az NB I-es Ha-
ladás csapatát fogadjuk október 25-én, 
szerdán.
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