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Háromról kettőre

Vasárnap óraátállítás

Vasárnap újra át kell állítani az órákat. A téli időszámítás október utolsó vasárnapján kezdődik, és március utolsó vasárnapjáig tart. Ennek megfelelően minden évben más dátumra esik, de
az átállítás napja mindig vasárnap. Magyarországon október 29én helyi idő szerint hajnali 3 órakor 2 órára kell visszaállítani a
mutatókat.
Miért van szükség az óraátállításra? Az ok a Föld tengelyének
ferdesége. Magyarország a GMT+1-es időzónába tartozik, ráadásul az időzóna keleti felére esik, ami azt jelenti, hogy ha nem
állítjuk át az órát, az életünk ritmusa még kevésbé tud igazodni a Nap ritmusához, jóval korábban világosodik, és korábban is
sötétedik, így több időt kellene sötétben tölteni.

Közös képviselők fóruma

Hulladékgazdálkodás

A hagyományos helyszíneken, de zord időjárási körülmények közepette ünnepelte Tiszaújváros az 1956-os forradalom és
szabadságharc 61. évfordulóját október 23-án. Az ’56-os hősökről, a történelmi eseményekről - ugyancsak a hagyományokat követve - történészek emlékeztek meg, akik a történések felidézése mellett azt hangsúlyozták, hogy a magyar nép ’56ban képes volt összefogni, szembefordult a hazugsággal, a diktatúrával. Írásunk a 3. oldalon.

Fókuszban a mozgás

Városnéző gyalogló nap

Az egészséges életmód és a testmozgás fontosságát népszerűsíti már 1992 óta a World Walking Day, azaz a gyalogló világnap, ami a Rio de Janeiro-i
földkonferenciához kapcsolódva indult útjára.
Hazánk a Magyar Szabadidősport Szövetség kezdeményezésére 1999-ben csatlakozott a mozgalomhoz, melyet minden
évben októberben tartanak. A fókuszban
természetesen a gyaloglás megszerettetése, megismertetése és minél több ember mozgósítása áll. Idén a Hunyadi iskola több mint négyszáz diákja is sportcipőt
húzott, s múlt csütörtökön bejárták a várost. Az alsó tagozatosok 4,5 km-t, míg a
felsősök 7,22-őt gyalogoltak.
- Ez egy nagyon nemes gondolat - mondta Markovicsné Szabó Enikő, a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető-helyettese -, ezért döntött úgy az isko-

Ötödik alkalommal rendezett fórumot a közös képviselők számára a Társasházak, Lakásszövetkezetek és Egyedi Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete. A lakóközösségek képviselői a közszolgáltatást végző szervezetek, cégek vezetőit kérdezhették aktuális témakörökben. Ezúttal a hulladékgazdálkodás
volt középpontban, már csak azért is, mert ismételten új szolgáltató végzi ezt a feladatot. A fórum részleteire jövő heti számunkban visszatérünk. (A hulladékgazdálkodással, lomtalanítással kapcsolatban lásd még lapunk 12. oldalát.)

Kulturális kitekintés

Örmény zenés est

Több mint 400 diák rótta a kilométereket.
la vezetése és a nevelőtestület, hogy csatla- A diákok a Sajó gáton egy pihenőt tartotkozunk a gyalogló naphoz. Ezzel népsze- tak, ahol frissítővel kínálták a gyaloglórűsítjük az egészséges életmódot és meg- kat, és persze egy csoportképet is készítettek a hunyadisok.
tekintjük a város nevezetességeit is.

Örmény zenés estet rendeztek vasárnap a Derkovits Kulturális
Központban. Az Arménia Magna Egyesület által szervezett rendezvényen fellépett Audrey M. (Mogyorósi Adrienn), a Mezőkeresztesi Férfikórus (képünkön), valamint Molnár András. Az
estet Tiszaújváros önkormányzata is támogatta, a belépés ingyenes volt.

Sokféle
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Decemberig tart a kampány

Látni és látszani - egymásért

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság a
közlekedési balesetek megelőzése érdekében idén is
folytatja a „Látni és látszani
2017 - egymásért” országos
kampányhoz igazított prevenciós tevékenységét.
A megyei rendőr-főkapitányság közlekedési szakemberei 2017. október 16. és december 8-a között közlekedésbiztonsági
ellenőrzéseket folytatnak a megye területén. A végrehajtott közúti ellenőrzések
során a rendőrök felhívják a sofőrök figyelmét az őszi-téli időjárási viszonyokhoz igazított közlekedés és az erre való
felkészülés fontosságára.
A rendőrség „Látni és látszani 2017 egymásért” elnevezésű program az alábbi lehetőségeket kínálja a közlekedésben
résztvevőknek:
- A kampányban a sofőröknek lehető-

A gumiabroncsokat is térítésmentesen vizsgálják át.

December 8-ig tart a kampány.
ségük nyílik a gépjárműveik világító és
fényjelző berendezéseinek, gumiabroncsainak térítésmentes átvizsgálására, az
autójuk őszi-téli időjárásra történő felkészítésére, valamint a vezetők látásának
vizsgálatára is.
- A programban megyénk területén is
több szakszerviz és optikus áll a résztvevők rendelkezésére. A kampányban résztvevő szervizek és az optikusok pontos
elérhetőségét a www.latnieslatszani.hu,
honlap tartalmazza.
- A vizsgálatokra magánszemélyek és cégek is jelentkezhetnek gépjárműveikkel,
a személy- és a tehergépkocsikra, valamint a motorkerékpárokra is vonatkozik
a kezdeményezés.
- Az ingyenes átvizsgáláson megjelent
gépjárművezető részére a szervizek külön
a kampányra készített igazolólapot adnak
át, mely igazolja, hogy a vizsgálaton részt
vett és ott a járműve megfelelt a jogszabályokban előírtaknak.

Elhagyott szemüveg

2017. október 19-én, csütörtökön délután Tiszaújvárosban, a
rendelőintézet és a régi Spar közötti híd párkányán felejtettem
közgyógyos olvasószemüvegemet.
Kérem a becsületes megtalálót, hogy legyen kedves a rendelőintézet portáján leadni, nagyon hiányzik.

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

2017. október 26.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot október 29-ig (vasárnapig) az
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688),
majd október 30-tól (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
8-12
Arany Sas Gyógyszertár 8-18		
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
Remény Gyógyszertár
8-17		
8-12
Tisza Gyógyszertár
8-20		
8-20
8-19

Egyházi hírek
- A látásellenőrzés során optikus szakember állapítja meg, hogy szükség van-e a
járművezető szemének korrekciós segítségre, megállapítja a dioptria mértékét és
tanácsot ad a megfelelő szemüveg elkészítéséhez, amelyről szintén igazolást állítanak ki.
A kampány a korábbi évekhez képest
plusz elemet is tartalmaz: a csatlakozott szervizek és optikák kiszélesített
körével egészült ki. Az ingyenesen elérhető szervizszolgáltatások mellett a
kezdeményezés a gépjármű-tulajdonosok számára kiterjesztett átvizsgálási
lehetőséget is biztosít, amely a világítástechnikai berendezéseken túl az autó általános műszaki állapotára is kiterjed. Például a lengéscsillapító, a kipufogó, a zárszerkezetek ellenőrzése, kenése, az akkumulátor tesztelése, vagy éppen a fék vizsgálata.
(Forrás: police.hu)

A Krónika elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755, + 36 49 341-844
Fax: +36 49 341-852
E-mail: kronika@tiszatv.hu

Római katolikus

Szerdán, csütörtökön, pénteken reggel 8:30 órakor, kedden és
szombaton 18 órakor, vasárnap délelőtt 11:00 órakor lesznek
szentmisék templomunkban.
Október hónapban a szentmisék előtt fél órával elimádkozzuk
a rózsafüzért.
Az altemplom nyitvatartása: október 30-31-én hétfőn, kedden
9-19 óráig, november 1-jén 9-20 óráig.

Görögkatolikus

Pénteken 8:00 Szent Liturgia, 17:30 Akathisztosz. Szombaton 8:00 Szent Liturgia, 17:00 vecsernye. Vasárnap 10:00 utrenye, 11:00 Szent Liturgia, 17:00 vecsernye. Hétfőn és kedden
17:30 paraklisz. Szerdán 11:00 Szent Liturgia, pannichida-halotti megemlékezés.

Református

Tiszaújváros: 2017. 10. 26. (csütörtök) 17.00 óra, bibliaóra.
2017. 10. 29. (vasárnap) 11.00 óra, istentisztelet a templomban
és ezzel párhuzamosan gyermek istentisztelet az imateremben,
16.00 óra konfirmációi előkészítő az imateremben. 2017. 11.
01 (szerda) 10:00 és 17:00 órától a reformáció alkalmából lesz
istentisztelet.
Tiszaszederkény: 2017. 10. 29. (vasárnap) 10.00 órakor kezdődik az istentisztelet.
2017. 11. 01 (szerda) 10:00 órától a reformáció alkalmából
lesz istentisztelet.
Sajószöged: 2017.10. 29. (vasárnap) 9:00 órától úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy

Varga Erzsébet

életének 86. évében elhunyt.
Temetése 2017. október 28-án, szombaton, 13 órakor Sajószögeden a városi temetőben lesz.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Károlyi Attila

60 éves korában elhunyt. Búcsúztatója istentisztelet
keretében 2017. 10. 30-án (hétfő) 13 órakor lesz
a tiszaújvárosi református templomban, ahol kérjük,
egy szál virággal róják le kegyeletüket.
Végső nyugalomra szűk családi körben helyezzük.
A gyászoló család
„Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet,
de a kegyetlen halál mindent összetépett.
Csoda volt, hogy éltél, és bennünket szerettél,
nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél.
Egy reményünk van, mi éltet és vezet,
hogy egyszer majd találkozunk veled.”
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk
legszomorúbb napjára, amikor

Kiss Béláné
Boros Mária

szül:

két éve örökre itt hagyott bennünket.
Nyugodj békében.
Szerető férjed és gyermekeid
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A szabadság közös ügyünk

A hagyományos helyszíneken, de
zord időjárási körülmények közepette ünnepelte Tiszaújváros az
1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulóját október 23án. Az ’56-os hősökről, a történelmi eseményekről - ugyancsak a
hagyományokat követve - történészek emlékeztek meg, akik a történések felidézése mellett azt hangsúlyozták, hogy a magyar nép ’56ban képes volt összefogni, szembefordult a hazugsággal, a diktatúrával.

Véget vetni a diktatúrának
Tiszaszederkényben a Hősi emlékműnél csendes, hideg eső fogadta az ünneplőket. Itt Fekete Sándor történész, politológus, egyetemi adjunktus mondott beszédet.
Az 1956-os forradalom mára történelmi eseménnyé vált, a lakosság nagy része, különösen a fiatalabb generációk, már csak a történelemkönyvek lapjain, ismeretterjesztő műsorokban, idős emberek visszaemlékezéseiben és
ilyen ünnepi beszédekben találkoznak 1956-tal
- mondta a szónok, majd így folytatta:
„Az 1956-os forradalom történelmünk azon
ritka pillanatai közé tartozott, amikor szinte az
egész ország egy emberként lépett fel egy közös ügy érdekében. A közös ügy a sztálini típusú
diktatúra elsöprése és a szovjet megszálló csapatok kivonása volt. 1956 októberének utolsó
napjaiban e két célért küzdött mindenki, ki szó-

Fekete Sándor
val, ki fegyverrel. Mégis, a forradalom kirobbantóinak és részvevőinek egészen különböző
elképzelései voltak a jövőre nézve. Mást akart
Nagy Imre, a később kivégzett miniszterelnök,
mást vártak a gyárakban megalakult munkástanácsok tagjai, más céljai voltak a fiatal íróknak és újságíróknak, és megint csak más célok
vezérelték a barikádokon harcoló munkásokat,
diákokat.
Voltak, akik egy új, de továbbra is szocialista rendszert akartak létrehozni: lényegében ez
volt a célja a kormánynak is, amelynek tagjai között egyaránt voltak kommunisták, kisgazdapártiak, szociáldemokraták és más politikai irányzatok képviselői. A vidék parasztsága természetesen nem a háború előtti kor nagybirtokrendszerét akarta visszaállítani, de nem
is az erőszakkal létrehozott téeszekben akart
dolgozni, hanem saját földjén kívánt gazdálkodni. A gyári munkások sem a régi tulajdonosoknak szánták a gyárakat, hanem saját kezükbe akarták venni a termelés közvetlen irányítását. Az írók, újságírók, művészek csupán szabadon szerettek volna élni és alkotni. Egy dologban azonban mindenki egyetértett: véget kell
vetni a kommunista diktatúrának és a szovjet
megszállásnak. Ezért vállalt miniszterelnökséget Nagy Imre és miniszteri tárcát sok kiváló
ember, ezért fogtak fegyvert a „pesti srácok”
a Corvin-közben, a Széna téren, valamint sok
kisebb településen az ország számos pontján.”
Magyarország azonban egyedül maradt forradalmával - mondta Fekete Sándor - az adott
külpolitikai helyzetben nem számíthatott külső
segítségre. A szónok ezt követően a különböző
társadalmi rétegek történelmi tetteit méltatta,

A képviselő-testület jelenlévő tagjai egy-egy szál virágot helyeztek el a Hősi emlékműnél.
megállapítva, hogy sok ezren érezték úgy, hogy cos óriásai” által a világ sajtójának címoldacselekedeteikkel hozzájárultak egy új, sza- lára került. (…)
badabb ország létrehozásához és hazánk törté- Számomra 1956 eseményeit az a gyümölcsfa
nelmének egyik legsötétebb időszakának vetet- szimbolizálja, amelyet ugyan kitört a vihar, de
tek véget. Ezt követően a politológus a Rákosi a fa az új életet, a gyümölcseit a kérgében keMátyás nevével fémjelzett sztálinista diktatúra ringő táplálékkal felneveli, beérleli. Ledöntötbűneit sorolta, melyek „egyenes következmé- te ugyan a szélvész, a túlerő, de legyőzni nem
nye” volt az októberi forradalom.
tudta!”
„1956 októberében nagyon sok embernek kellett egész életére kiható döntést hoznia - mondSzembefordulni
ta a szónok. - Volt, akinek ez a döntés később
az életébe került, másoknak hosszú börtönévea hazugsággal
ket vagy több évtizednyi emigrációt jelentett. A
fegyveres erők és testületek tagjainak talán még A városi ünnepségre a csendes eső zuhogóvá
nehezebb volt a döntés: sokan közülük olyan vált, mely ellen az esernyők sem nyújtottak tarhelyzetbe kényszerültek, hogy választaniuk kel- tós védelmet. Az ’56-os emlékhelyen, a Nagy
lett az ország alkotmányára letett esküjük, elöljáróik parancsa és saját személyes meggyőződésük között. Ma elsősorban azok emléke előtt
tisztelgünk, akik azért áldozták fel karrierjüket, szabadságukat, sőt életüket is, hogy megteremtsenek egy szabad, független, demokratikus
országot. Nem rajtuk múlt, hogy akkor, 1956ban ez nem sikerülhetett. Mégis hatalmas részük volt abban, hogy ma, 2017-ben egy szabad, független, demokratikus Magyarországon
élhetünk.
Jómagam valamikor a ’80-as években, gyermekfejjel hallottam először a forradalom és
szabadságharc eseményeiről. Az én korosztályomnak a szüleik és a nagyszüleik tudnak beszámolni a személyes élményeikről, amelyek az
október végi napokhoz kötődnek. A nagypapám
sokat mesélt ezekről az időkről, s ma is a fülemben csengenek a cseperedésemmel párhuzamosan egyre komolyodó szavai.
Főhajtás a hősök előtt.
Azt hiszem, ’56 megértéséhez bizonyos élettapasztalatra is szükség van a tudásvágy és az ér- Imre szobornál Fazekas Csaba történész, egyedeklődés mellett. Hiába tanuljuk meg az ese- temi docens mondott beszédet, egy idézettel
mények menetét, hiába ismerjük meg a száraz kezdve mondandóját.
tényeket, hiába nézzük a filmhíradókat, hiá- „Mikor szökni késő, tűrni sok, és te nem tudsz
ba tudjuk, mi történt – mindez nem elég. 1956 gondolni másra, a forradalom egy sarokba szoszellemét érezni is kell, s ehhez járultak hozzá a rított állat utolsó visszatámadása.” - szólt az
nagypapám mondatai.
idézet. Amikor készültem eleget tenni ennek a
Ő volt az, aki először mesélt az eseményekről, kedves felkérésnek, hogy önök előtt megemlérészletesen bemutatva, hogy hol – mi is történt kezzek 1956 októberéről, kerestem, kutattam
valójában. Egyetlen történelemkönyv sem tud- költőknek, irodalmároknak a műveiben, meja ennyire közel hozni az akkori idők hangula- lyik idézet lenne a legjobb, a leginkább kifetát. Szerencsés vagyok, hogy tovább adhatom jező, a leginkább ünnepi beszédhez méltó. És
az így megszerzett személyes tudást.
rátaláltam egy fiatal, huszonéves szegedi kölNem kétséges: az 1956-os forradalmárok az tő, slam poéta, Munding Márton egyik versére.
1848-as ifjak méltó utódai, szellemi örökösei! Azért gondoltam, hogy az ő sorait hozom ide,
Szabad, független, demokratikus Magyarországot akartak! Az ellen a szinte elképzelhetetlen
terror, személyi kultusz, elnyomás ellen léptek
fel, amely ólomsúlyként nehezedett erre az országra, s behatolt az emberek legszűkebb családi viszonyaiba is.
Hosszan lehetne sorolni az elnyomó gépezet
által derékba tört életeket, a megnyomorított,
tönkretett családokat, a megaláztatásokat, a
brutalitás példáit. Magyarországon még a félelem is rettegett! Ezt a helyzetet nem tudta, de
nem is akarta tovább tűrni a magyar nép, élükön az ifjúsággal, köztük a pesti- vagy a tiszaszederkényi srácokkal.
Az országért érzett felelősségük, aggodalmuk,
bátorságuk, s nem utolsó sorban rendíthetetlenségük olyan lépések megtételére sarkalta őket, amelyekre - nem túlzás - az egész világ felfigyelt! Ez a kis ország „szabadsághar- Fazekas Csaba

mert ezt egy nagyon-nagyon fiatal ember írta,
egy olyan fiatalember, akinek még a nagyszülei
is gyermekek voltak 1956 őszén, akinek nemhogy személyes tapasztalata nem lehetett a forradalomról, de még a forradalom leverését követő Kádár rendszerről sem. Mégis tudja, érzi a költő, hogy miről is szól a forradalom. Ebben a néhány percben szeretném ezt az emléket
megidézni, mit jelentett, mit jelent ma a forradalom, mit jelentett és mit jelent ma forradalmárnak lenni.
Először egy másik forradalomra utalnék röviden. 1848. március 15-én a Landerer nyomda
előtt Jókai Mór mondta az összegyűlt tömegnek, hogy ne aggódjanak polgártársak, most
még csak esőcseppek, lehet, hogy nemsokára golyók zuhognak ránk, de azért maradjunk.
És az eső sem tántoríthatta el az akkori forradalmárokat, mint ahogy ’56-os utódaikat sem a
megtorlástól való félelem.”
Ezt követően a történész az október 23-ai eseményeket, a nap legjelentősebb mozzanatait ismertette, majd így zárta beszédét:
„ Gyakran tesszük fel a kérdést, hogyan jött létre a szabadság mámoros pillanata, az, amely
valóban az egész országot magával sodorta, a
különböző pártállású politikai felfogású, származású embereket egyetlen egy közös akaratba kovácsolta néhány napra. Sokan mondják,
hogy azért tört ki a forradalom, mert elégedetlen volt a magyar nép a gazdasági, szociális viszonyaival. Ebben van valami, hiszen a kommunista diktatúra nem csak totális elnyomást,
lélekmérgező ideológiát hozott az országra, hanem óriási szegénységet is, és az ország nélkülözött. Azok a társadalmi rétegek nélkülöztek a
leginkább, amelyekre a kommunista hatalom az

ideológiáját építette, a dolgozó munkások és a
parasztok.
Én azt hiszem, ha a forradalom okát, kiváltó
szikráját keressük, sokkal inkább azt láthatjuk,
hogy a magyar társadalom legszélesebb tömegei értették meg 1956 őszére azt, hogy nekik ez
a hatalom hazudott. Ahogy a rádió mondta később: hazudott reggel, délben, este, hazudott
minden hullámhosszon. Nem mondtak igazat az
embereknek, nem a nép jutott hatalomra a kommunista diktatúrával, hanem egy szűk politikai
elit. Nem a lelkesedés tartotta fenn ezt a diktatúrát, hanem az elnyomás, a kényszer. Amikor a
nép, az a nép, amire a kommunisták rendszeresen hivatkoztak, felismerte azt, hogy a népre hivatkozó kommunista párt hazudik neki, megértette azt, hogy őt itt becsapták, tönkretették az
életét, ez a pillanat érlelődött 1956 októberében a forradalom szikrájává. Nem csak Budapesten, hanem mindenütt az országban, hiszen
október 23-ának megvoltak a helyi hősei, Debrecenben, Miskolcon, Szegeden, az ország kisebb-nagyobb pontjain. Azt gondolom, hogy ez
a forradalom a magyar nép forradalma volt, a
hazugsággal szembefordulni kész magyar nép
forradalma.”
*
Mindkét helyszínen koszorúzással, mécsesek,
virágok elhelyezésével zárult a megemlékezés.
Tiszaszederkényben a Kulissza Játékszín, Tiszaújvárosban az Eötvös Diákszínpad és a Club
’96 Fiatalok Egyesülete adott ünnepi műsort.
Ferenczi László

Ünnepek

4. oldal

Gondolatok mindenszentek és halottak napja előtt

A halál misztériuma

Kezében kopott táskával óvatosan lépkedett az ősi fák között az omladozó vakolatú, egy időben szebb napokat megélt ravatalozó felé. Az előtte kialakított kis téren, nem messze a Serly család kápolnájától jobbra fordult a Rakottyay kripta irányába, hogy elsőként nagyszülei sírjánál
helyezze el az emlékezés virágait. Szép
őszi nap volt. A levelek között megcsillanó napfény ezüstösen csillogott ősz haján. A kereszteződésnél tétován megállt.
Egyre gyakrabban fordult elő, hogy egyegy pillanatra elfelejtette, hogy mit is keres. Az évek során újabb és újabb sírokkal körbevett kettős sírhalmot egyébként
sem volt könnyű megtalálni, mióta fejfáit az idő vasfoga megrágta. A sírokat teljesen beborították a közeli tölgyfa elsárgult levelei. Csak annyi ereje volt, hogy
egy tenyérnyi helyet kezével megtisztítson, hogy a meggyújtott gyertyáktól lángra ne kapjon a száraz avar. A szülei sírja távolabb, a temetővel szomszédos iskola irányában volt. Közelében egy öreg fenyő vetette árnyékát az örök álmukat alvók nyughelyeire. Lehullott levéllel nem
kellett bajlódnia, mert a tűlevelek is arrébb terítették be a földet, elnyomva minden más növényi életet azon a területen.
Miközben imádkozott, arcán régmúlt
emlékek megszépült pillanatait tükrözték megfáradt szemei. Unokatestvére és
nagybátyja sírja után átsétált a szomszédos református temetőbe is. Ráday Pál
méltatlanul elhanyagolt kriptájára és Kármán József gyakran ledöntött és újraállított obeliszkjére is vetett egy-egy pillantást, csak annyira, hogy ellenőrizze, rongáló kezek tettek-e ugyan újabb kárt bennük. A leginkább azonban Szabó Gyula
festőművész sírjára volt mindig kíváncsi.
Ő még életében meghagyta, hogy milyen
legyen a márvány fedlap hamvai fölött:
egy még erejében teli, de már megtört,
meztelen férfit magzat pózban ábrázoló
egyvonalas rajz, aminek a feje hiányzik.
Az különálló módon a fejfához van helyezve, jelezve, hogy szelleme alkotásaiban továbbra is itt maradt közöttünk. A
halál titokzatos misztériumát idézte, elbizonytalanítva, hogy a lélek él-e tovább
vagy csak a hátrahagyott alkotásaink, és
az emlékezet őrzi az elmúlt életek egyre
halványodó nyomát.
A városban rokonok már nem élnek, a

Kripták a losonci temetőben.
program ezért az utóbbi időkben - így ekkor is - a ligetben folytatódott. A kerítéssel körbevett és óvott városi park egy tavacska mellett őrzi elmúlt korok emlékét.
Itt sétált vasárnaponként a város lakossága, miközben a helyi fúvós- zenekar,
a „rezesbanda” játszotta a jókedvre derítő dallamokat. A gondozott parkban a virágokból kialakított betűformák üdvözlő
szavakká formálódva köszöntötték a kapun belépőket. A virágágyás még meg-

Szabó Gyula sírja.
van, de feliratot már nem formáz, és nemcsak azért, mert a nyári virágok már régen
elszórták szirmaikat. A tó partján megállt,
mintha a hattyúkat figyelné. Szeme azonban a távolba révedt. Talán egy kislányt
látott szaladgálni a rózsalugasok között,

aki ő maga volt, vagy egy csónakot, amiben édesapjával fodrozták a tó vizét, netán a tóparti presszóban pihent szüleivel
egy kehelynyi fagylaltot fogyasztva. Évtizedek teltek el azóta. A fagylalthoz már
hűvös volt, de egy török kávét elfogyasztott, igaz csak nosztalgiából, hiszen erősebbhez szokott már. A parkból kifelé
csoszogva a kapuban még egyszer megállt, visszafordult, mint aki búcsúzik. Akkor még nem sejtettük, hogy valóban ekkor köszönt el utoljára szülővárosától.
Harmadik alkalom már, hogy családommal én lépkedek halottak napja előtt az
ősi fák között az omladozó vakolatú, egy
időben szebb napokat megélt ravatalozó felé. A Serly család kápolnájától jobbra fordulunk a Rakottyay kripta irányába,
hogy elsőként dédszüleim sírjánál helyezzük el az emlékezés virágait. A nagyszüleim sírjánál, amely édesanyám hamvait is rejti már, egy öreg fenyő veti árnyékát az örök álmukat alvók nyughelyeire.
Ima után gyermekkorom megszépült emlékei között kutatok. Párás szemeim előtt
az elmosódott gyertyafény a halál misztériumára figyelmeztet, elbizonytalanítva,
hogy a lélek él-e tovább vagy csak a hátrahagyott alkotásaink és az emlékezet őrzi az elmúlt életek egyre halványodó nyomát. Az utóbbi esetben, a halálba tartó lét
értelmét veszti. Csak a tovább élő lelkeknek és nem az elporladt testeknek szólhatnak a búcsú szavai: Nyugodjanak békében!
Szrogh Károly

Mindenszentek előtt

Mécsesek, koszorúk, virágok

November 1-jén van Mindenszentek napja, az üdvözült lelkek emléknapja. IV. Gergely
pápa tette egyetemes ünneppé 844-ben. Magyarországon
2000 óta munkaszüneti nap.
A november 2-ai halottak napja kezdetben a katolikus egyház ünnepnapja volt,
majd fokozatosan vált az elhunytakról való megemlékezés napjává, felekezetektől
függetlenül. Ezeken a napon sokan gyertyát, mécsest gyújtanak elhunyt szeretteik
emlékére és felkeresik a temetőkben hozzátartozóik sírját.
- Szerencsére, még nem kell sok helyre
menni - mondta Kelemen Sándorné, akit
a piacon szólítottunk meg. - A szülők sírjához látogatunk el. Oda mindig viszünk
élő virágot, és természetesen a nagyszülőkre is emlékezünk egy-egy mécsessel.
A koszorúkkal, mécsesekkel megrakott
piaci stand körül még csak nézelődnek,
tájékozódnak az emberek.
- Leginkább a természetes anyagokból
készült koszorúkat keresik a vásárlók mutat körbe Kocsis László, piaci árus. A tobozból, szárított virágból készült díszek nem csak szépek, hanem praktikusak
is, mert nem hervadnak el, sokáig megmaradnak.
- Mi ilyenkor már meg szoktuk venni a
tartós koszorút - mondja Enczi Sándorné. - Ezeket a távolabbi helyekre visszük,
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Reformáció 500

Három nemzedék

Luther Márton 1517. október 31-én kitűzte 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára és ezzel
kezdetét vette a reformáció. Luther fellépése átalakította Európa korabeli vallási térképét, megújította a hit világát. A reformáció magyarországi hatásairól Dienes Dénes egyetemi tanár tartott előadást a Csütörtöki töri legutóbbi vendégeként.
- Egy nagyon komplex kérdéskör a reformáció - mondta Dienes
Dénes -, hiszen tulajdonképpen egy hitbéli döntés, aminek széleskörű hatásai voltak, egész Európát átformálta gazdaságilag
és kulturálisan is.
- Gyors volt ez a hatás?
- Nem. Sőt, éppen félre szoktuk ezt érteni. Úgy gondoljuk, hogy
ez egy rövid távú, rövid időn belül érvényesülő hatás volt, de ez
nem így van, mintegy három nemzedéknyi idő kellett hozzá. A
lutheri fellépés 1517. október 31-én volt, most van tehát az ötszáz éves évfordulója. És amikor ez lezárult, az körülbelül az
1560-as évek közepe, vége. Ha lassabban is ment az idő a 16.
században, azért ez mégis nagyjából három nemzedéket érintett.
Ez Magyarországon is így volt, ráadásul nálunk még két szakaszt is megkülönböztethetünk, egy Mohács előttit és egy Mohács utánit, amikor a magyar társadalom egy nagy traumán van
túl, és ez erősen befolyásolja a reformáció befogadását.
- A társadalom milyen arányban lett református?
- A magyar társadalom etnikailag meglehetősen összetett ebben
az időszakban. Bár akkor az ország lakosságának mintegy 80%a magyar, és nem is mindenki római katolikus, hisz akkor már
görögkeleti vallásúak is élnek ebben az országban. Ha az egészet nézzük, akkor épp egy római katolikus püspök, Verancsics
Faustus írt egy emlékiratot a pápának, amiben azt mondja, hogy
nincs háromszáz katolikus pap az országban. Ha a korabeli viszonyokra vetítjük ezt a kijelentést, akkor azt lehet mondani,
hogy az ország körülbelül 80 %-a valamelyik protestáns felekezetnek a tagja lett, és mintegy 20 % az, aki a katolicizmus keretei között maradt.
- Milyen társadalmi és kulturális hatásai voltak a reformációnak?
- Ez is kettős megközelítésű. Akkor az egyházi élet teljesen egybeesett a társadalmi élettel. Ha veszünk egy helyi társadalmat,
Tiszaszederkényt, vagy akármelyik települést: a templom volt
a találkozások és az információcserék helye. Mindegy, hogy az
milyen információ volt, hittani hátterű, gazdasági vagy egyéb
hír. A templomban megjelenni többet is jelentett, mint pusztán
a vallás gyakorlását. Ez jól jelzi azt, hogy milyen komplex módon hatotta át a társadalmat a reformáció. Ettől kezdve az átlagember sokkal intenzívebben részt vesz ezeken az eseményeken,
hisz tapasztalja, hogy érdeke fűződik hozzá. A másik, hogy ebben a korban lezajlik egy forradalom. Nagyjából olyasmi, mint
napjainkban a szoftverek, az internet, a számítógépes világ forradalma. Ez pedig a könyvnyomtatás. Gutenberg találmánya ekkor terjed el igazán, közelebb kerül az átlagemberekhez az olvasás. A többszörösére nő azok száma, akik megtanulnak olvasni. És ebben volt talán a reformáció legnagyobb hatása kulturális szempontból, hogy felismerték az olvasás fontosságát és egyre jobban biztosított volt az ehhez való hozzáférés is.
Fodor Petra

Bőséges a kínálat koszorúkból, mécsesekből.
ahová ritkábban jutunk el. A szülők sírjához mindig elsején megyünk és oda élő
virágot viszünk, amit majd közvetlenül
előtte veszünk meg.
A krizantém szála 200, cserepes virágot
1200 forintért vásárolhatunk. Mécseseket, gyertyákat már 70 forinttól vehetünk,
a nagyobbakat, díszesebbeket 4000-ért
kínálják. A kisebb, egyszerűbb koszorúk
6-700 forintba kerülnek, az egyedi készítésű sírdíszekért akár 3-4000 forintot is
elkérnek.
- Az idősebb korosztály általában a ha-

gyományos koszorúkból választ, a fiatalok az új, modern díszeket keresik mondja Kótai Tímea, a Florentin Virágüzlet tulajdonosa, aki éppen egy új trend
szerinti koszorút készít. - Hogy mi lesz
a divat, elsősorban a beszerezhető alapanyagtól függ. Természetesen szoktunk
megrendelésre is dolgozni, de jellemzőbb inkább, hogy bejönnek és válogatnak. Minden évben próbálunk újítani, kicsit mással előállni, mint az előző években.
ema

Dienes Dénes egyetemi tanár volt az előadó.
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Nagyobb biztonságban a lakók

Kamerák figyelik
a rendet

Németh László szerint nagyobb biztonságban vannak, mióta figyel a kamera.
Nyáron szerelték be, és már több esetben segítettek azok a kamerák, amelyek a Szent István út
1-11. sz. társasház lépcsőházainak első- és hátsó
bejáratait figyelik. Korábban nagy problémát jelentett, hogy illetéktelenek jártak a lépcsőházban,
piszkot, szemetet hagyva maguk után.
- Volt már itt ablaktörés is - mondja a ház egyik lakója, Németh
László -, sokan bejöttek pihengetni, cigarettázni és az egyéb dolgaikat is itt végezték el. Sok problémánk volt ebből. Mióta felszerelték a kamerákat, én nem tapasztalok ilyesmit. Szerintem
nagyon jó ez a rendszer, figyeli a kerékpárokat is, nagyobb biztonságban van minden.
Ezt erősítette meg Daliániszné Szabó Teréz is.
- Nyáron épült ki, rögtön észrevettük, hogy van visszatartó ereje, akik eddig bejártak a lépcsőházba, már tartanak a kamerától - mondja.
Az épület minden lépcsőházában két kamerát szereltek fel, az
egyik az első bejáratot, a másik a hátsót és a liftet figyeli. A felvételeket az üzemeltető cég 15 napig tárolja, ha valami történik,
írásban kérhetők ki a felvételek.
- A tulajdonosok keresték meg a lakásszövetkezetet - mondja
Csoma Bertalan, a II. sz. Lakásszövetkezet elnöke. - Az épületben megszaporodtak a betörések, illetve sok illetéktelen személy tartózkodott a lépcsőházakban, akik rongáltak, piszkoltak.
A 9-10. emeleteken a lift előterében többször is aludtak hajléktalanok, és nem hagyták maguk után tisztán a környezetet. A lakóközösség megszavazta, így kértünk árajánlatot és kiépítették
a kamerarendszert. Lépcsőházanként két kamera működik, az
egyik az első bejáratot és a közösségi teret figyeli, a másik pedig
a hátsó bejáratot és a lift előtti teret pásztázza. A rendszer üzemeltetője fér hozzá a felvételekhez, és amennyiben jelzés érkezik a lakóktól, hogy rongálás vagy más nem kívánt cselekmény
történt, akkor az arra jogosult kérheti ki a felvételeket - mondta Csoma Bertalan.
Fodor Petra

Szálloda helyzetkép

Bontanak,
hogy építhessenek

Mindenes
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Változik? Nem változik?

Kemény kéménykérdés

A 2016-ot megelőző időszakban kéményseprő cégek végezték a kémények ellenőrzését.
Ez évtől ingyenes a lakossági kéményellenőrzés, a munkát pedig fokozatosan
vette át az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság. A tervek szerint 2018 januárjától megszűnne a kötelező kéményellenőrzés.
A törvényt október 17-én el is fogadta az
Országgyűlés, azonban Áder János köztársasági elnök megfontolásra visszaküldte azt. A döntését azzal magyarázta,
hogy az önkéntes, megrendelésen alapuló
kéményseprő-ipari szolgáltatás a biztonsági szint nagymértékű csökkenését jelentené, és az életveszélyes helyzetek jelentős számú növekedését eredményezheti. A nemzetközi tapasztalatok szerint
a balesetek száma többszörös azokban az
országokban, ahol önkéntességen alapuló
rendszer működik. Ezt az álláspontot Valkó László, a Kéményseprőipari Kft. ügyvezetője is megerősítette.
- Ahhoz, hogy a lakosság saját maga gondoskodjon a kémények ellenőrzéséről,

A kandallókat is rendszeresen kell ellenőrizni.
tot. Viszont a legtöbb esetben nem történt megkeresés. Most, ha mindenkinek
magának kell intéznie kéményének ellenőrzését, attól tartok, hogy még kevesebb
lesz az ellenőrzés. Az egyébként is rossz
állapotban lévő kémények most teljesen
kikerülnének az ellenőrzés alól. Elszaporodhatnak a kéménydugulások, szénmo-

Ahány ház, annyi kémény.
tapasztalataink szerint sokkal több felelősségérzetre lenne szükség. Sajnos nem
mindig megfelelő az emberek hozzáállása - mondja a szakember. - A jogszabály
továbbra is előírja, hogy a kémények ellenőrzése kötelező, azonban nem a szolgáltatónak, hanem a tulajdonosnak. A lakosság azonban nem mindig tartja be a jogszabályt. Ez már akkor is probléma volt,
amikor mi végeztük az ellenőrzést. Hiába
értesítettük előre a tulajdonosokat, hogy
mikor jön a kéményseprő, nagyon nehéz
volt a bejutás. Ugyanakkor a katasztrófavédelem nagyon szigorúan megkövetelte tőlünk, és meg is büntettek minket, ha
nem volt dokumentálva az, hogy kiértesítettük a lakosságot. Minden esetben hagytunk telefonszámot, elérhetőséget, hogy
itt jártunk vegye fel velünk a kapcsola-

noxid mérgezések. Mi a kémények mellett a kazánok hatásfokát is ellenőriztük.
Fel tudtuk hívni a figyelmet arra, hogy a
kazán felújításra vagy cserére szorul, ez
ugyancsak el fog maradni. Bízunk a törvény megváltoztatásában. Az jó, hogy
felismerték, hogy változtatásra van szükség, azonban a teljes önállóság szerintem
nem jó megoldás.
A szakember elmondása szerint, akik eddig odafigyeltek a fűtőberendezéseikre,
ezután is gondot fordítanak a biztonságra.
- Mi nem használunk gázkazánt, két kandallónk van és kizárólag fával fűtünk nyilatkozta lapunknak Makkai-Sipos Nikolett. - Minden évben a fűtési szezon
előtt magunk is ellenőriztük, tisztítottuk a
kéményt, illetve szakemberrel is megnézettük. Minket nem igazán érint, hogy kötelező vagy nem, mert eddig is egyeztettünk időpontot, hogy mikor jöjjenek ellenőrizni. Ezután is így lesz. Emellett szénmonoxid-mérő berendezések is vannak a
helyioségekbe, ami megint csak nagyon
fontos a családunk biztonsága érdekében.
ema

A szakemberek attól tartanak, ha mégis hatályba lép a törvény, akkor csökken
a biztonság.

Tulajdonosi kezdeményezésre

A törmeléket egy hónapon belül elszállítják.
A képviselő-testület márciusi ülésén a Hotel Termál és a mellette lévő egykori MHSZ épületegyüttes értékesítéséről döntött.
Az erre kiírt pályázatot a DOMINVEST 2000 Kft. nyerte. Az eladás célja az volt, hogy a létesítmények helyén egy új, korszerű, nagy kapacitással rendelkező szálloda épüljön. Az épületek
bontása hamarosan befejeződik, a törmeléket egy hónapon beül
elszállítják a területről.
- Előre láthatóan 2018 tavaszán kezdődik meg az építkezés tudtuk meg Kéki Zoltántól, a DOMINVEST 2000 Kft. ügyvezetőjétől. - Reményeink szerint márciusra meglesz az építési engedély, ha az időjárás és a szakhatóságok is úgy akarják, ekkor kezdődhet meg a beruházás. A kivitelezés közel 1,5 évig tart
majd, így 2019 végére szeretnénk átadni a szállodát.
ema

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megkeresésünkre sajtónyilatkozatban reagált,
még a köztársasági elnöki „vétó” előtt.
„ Az Országgyűlés október tizenhetedikei döntése nyomán január elsejével
megváltoznak a kéményseprés szabályai. A törvénymódosítás lényege, hogy
az egylakásos épületek - a családi házak - tulajdonosai az általuk használt tüzelő- és fűtőberendezés fajtájától függően évente, vagy kétévente továbbra is ingyenesen, a nekik megfelelő időpontban
maguk igényelhetik a kéményseprő-ipari ellenőrzést.
Amennyiben a kedden elfogadott jogszabály hatályba lép, a családi házban
élők 2018. január elsejét követően nem
kapnak a kéményseprő-ipari szervtől,
illetve egyes településeken az önkormányzati közszolgáltatótól a kéményellenőrzés időpontját megajánló értesítést.

A kéményseprő az ingatlantulajdonos
kezdeményezése nyomán érkezik majd
és végzi el a sormunkában előírt feladatokat. Az ingatlanhasználó tehát ekkortól szabadon egyeztetheti a területi szolgáltatóval - köztük a katasztrófavédelemmel - a kéményellenőrzés időpontját
és nem függ a szolgáltató munkavégzési
menetrendjétől. A szolgáltató megrende-

Az ellenőrzés ingyenes.

lés alapján végzi el a sormunkában meghatározott feladatokat, amelyek a lakosság körében továbbra is ingyenesek maradnak.
A lakossági körön kívüli ingatlanok egyéni vagy társas vállalkozások székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelephelyként bejegyzett ingatlanok - esetében,
ahogy jelenleg is, az adott megyében, illetve ellátási területen nyilvántartásba
vett kéményseprő-ipari egyéni vállalkozóktól vagy szolgáltató cégektől megrendelésre, díjfizetés ellenében történik az
égéstermék-elvezetők vizsgálata.
Nincs változás a társasházakat és lakószövetkezeti ingatlanokat illetően: az
osztatlan közös tulajdonú gyűjtőkémények ellenőrzése továbbra is tervezett
sormunka keretében valósul meg országszerte.”
Dojcsák Dávid c. tűzoltó százados
B-A-Z MKI szóvivó

Iskolapéldák
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Változást szorgalmaznak a gyermekorvosok

Hány nap hiányzást igazolhasson a szülő?

Három nap. Ennyi iskolai mulasztást igazolhat a szülő a jelenlegi
szabályozás szerint. A Házi Gyermekorvosok Egyesülete ezt kevésnek tartja, ezért ennek módosítását kezdeményezte. Az oktatásért
felelős államtitkárságnak levelet
juttatott el, a szülőnek pedig egy
kérdőívet, amin felmérik az érintettek az üggyel kapcsolatos véleményét.
A múlt hét végéig 1200 kérdőív érkezett be a
Házi Gyermekorvosok Egyesületéhez. A kérdéssorra válaszolók 82%-a támogatja a szakma kezdeményezését, hogy a szülők a jelenlegi 3 helyett akár 15 nap iskolai hiányzást is
igazolhassanak. Egyelőre úgy tűnik, hogy tízből nyolc szülő változást akar. - tudtuk meg Dr.
Gyimes Zsófia gyermekgyógyásztól, aki a tagja az egyesületnek.
- Doktornő! Miért szorgalmazza a változást a
Házi Gyermekorvosok Egyesülete?
- Azért, mert hosszú évek gyakorlata azt mutatja, hogy ez változtatásra szorul. Az egyik szempont az, hogy ma már nem igaz, hogy minden
enyhe betegséggel orvoshoz kell fordulni. Ez
fölöslegesen növeli a forgalmat a rendelésen,
fölöslegesen veszi el az időt a szülőtől, sokszor
fölöslegesen várakoznak az enyhén beteg, vagy
már gyógyult gyerekek a rendelőben. Én azt
gondolom, hogy tekintsük a szülőt egy felelős
nevelőnek, aki el tudja dönteni, hogy egészen
enyhe tünetek mellett - amikor a gyermek már
egy közösségben nem érezné jól magát - jobbat
tesz a gyermekének, ha néhány napig otthon
ápolja. Ezt bízzuk a szülőre, adjuk meg a lehetőséget neki. A másik szempont - ez is egy régi probléma, - hogy általában keveslik a szülők
a három napot. Többször adódik családi program, külföldön dolgozó apuka hazajön és három napot együtt akar tölteni a család, vagy kisérettségi, nyelvvizsga előtt áll a gyerek. Ilyenkor nem megoldott a szülői igazolás, nem elég
a három nap és az az igazság, hogy az osztályfőnökök egyenesen hozzánk küldik a gyerekeket, hogy adjunk ki mi igazolást, hogy hiányzott a gyerek. Holott semmi köze nem volt az
egészségi állapotához.
- Ez gyakran előfordul?
- Igen. Mi már itt jó néhány éve összeültünk
az iskola- és óvodavezetőkkel - bár ez elsősorban az iskolákat érinti, - hogy ezen a problémán
változtassunk. Megkértük őket, hogy ne hoz-

A téma széleskörű vizsgálatot igényel. (Felvételünk illusztráció.)
zánk küldjék az osztályfőnökök a szülőket. Akkor egy megállapodás született, de az az igazság, hogy ez továbbra is így működik.
- Ki változtathat ezen?
- A gyermekgyógyászok és szülők felé a Házi Gyermekorvosok Egyesülete indította útnak
ezt egy kérdőív formájában, hogy statisztikával is bizonyítsa a jogszabályalkotók felé, hogy
ezen változtatni kellene. Néhány napja azt a
választ kaptuk, hogy helyileg az iskolák - mert
jogszabály nem tiltja -módosítsák a szabályzatukat nyolc vagy akár tíz napra.
- Az elég lenne?
- A háromnál több a tíz. 10-15 napot emlegetett az egyesület, ők azt tartanák megfelelőnek. Én is úgy gondolom, hogy a tíz nap, az
tíz nap. Valószínű, hogy kezdeményezni fogunk egy egyeztetést az iskolák felé, hogy vajon ők mit gondolnak erről. Amennyiben sikerül egyezségre jutnunk, akkor egy helyi változtatással legalább a tiszaújvárosi szülők gondját
megoldhatnánk.
- Doktornő, mi a tapasztalata, sokat járunk feleslegesen orvoshoz?
- Inkább úgy fogalmaznék, hogy sok a szülői
megítélés alapján kiadott igazolás. Az az igazság, hogy vagyunk olyan viszonyban a szülőkkel, hogy ha betelefonálnak, és azt mondják,
hogy a gyermekük taknyos, rossz a közérzete, hadd maradjon otthon, akkor azt mondom,

hogy maradjon, igazolni fogom. Anélkül, hogy
megvizsgáltam volna, hogy idejöttek volna,
hogy várakoztak volna. Ilyen esetekre kellene
a szülői igazolás. Ha nem jönnek be, azt persze megbeszéljük telefonon, de nyilván egy tudatos, gondos szülő úgyis hozza a gyereket, ha
baj van, az ilyen esetekre pedig ott az általunk
kiállított hivatalos orvosi igazolás.

Vélemények
a kezdeményezésről
Hok Csaba, a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetője
- Igazság szerint a riport kapcsán hallottam először a dologról. Én magam minden olyan dolgot támogatok, amivel tudjuk a szülőket segíteni, illetve az iskolával való kapcsolatukat meg
tudjuk erősíteni. Ez a felvetés, hogy a szülő
tudjon a gyereknek akár 15 napot is igazolni,
mindenféle gondolatokat ébreszt bennem. Ha
erre azért van szükség, mert a szülő felkeresi a
házi gyermekorvost, hogy szeretnének elmenni nyaralni, síelni, akkor azt mondom, hogy én
ezt a gondot már évekkel ezelőtt megoldottam,
s levettem a kedves szülők válláról a terhet, hiszen azt mondtam nekik, ha ilyenről van szó,
szóljanak és írjanak nekem egy kétsoros kérel-

met. Minden gyereket el szoktam engedni. Véleményem szerint önmagában ez a dolog nem
indokolná a 15 napos szülői igazolást. Azon is
gondolkodtam, hogy a 15 nap azért elég hosszú
idő. Ha a munkanapok számát tekintjük, akkor
ez három hét. Valószínűleg nem egybe venné
ezt ki senki sem, de azért nem olyan könnyű
dolog bepótolni ennyit. De ha arra gondolok,
hogy egy egyszerű betegségnél kell a szülői
igazolás, aminél nem indokolja semmi, hogy
orvoshoz vigyük a gyereket, minden további
nélkül tudnám ezt támogatni. Attól azért tartok,
hogy bizony lennének olyan csibész tanulóink,
akik partnerre lelve a szülőben ezt időnként a
lógásra is kihasználnák.
Egyébként az a tapasztalat, hogy nem igazán
használják ki a szülők a három napot. Vannak
olyanok, akik megfelelő indokkal megteszik,
de találkoztam olyan szülővel, akinek most
nyolcadikos a gyereke és még egyszer sem vette igénybe, mert nem volt rá szükség.
Makkainé Chmara Mariann, a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola igazgatója
- Érdekes felvetés és biztos vagyok benne,
hogy egy pozitív megközelítés szempontjából
nagyon helyes lehet. Arról viszont nem vagyok
meggyőződve, hogy mindenki megfelelően élne vele. Tehát ugyanúgy, mint a szavazati joggal, ezzel is tudni kell élni. Egy olyan kérdés is
felmerült bennem, hogy esetleg nem megfelelő otthoni kezelés esetén szövődmények is érhetik a gyerekeket, tehát mindenképpen szerencsésnek tartom, ha először orvos látja a beteg
gyereket.
Én úgy gondolom, hogy a gyermekeinknek és a
szüleinknek a többsége felelősségteljesen gondolkodik erről a témáról is. Nyilvánvaló, hogy
szükség esetén élnek a lehetőséggel. Biztos vagyok benne, ha a három nap három hétre tolódna, akkor nagyobb visszaélésekre adhatna okot.
Én úgy gondolom, hogy az iskola gyerekekből,
szülőkből és pedagógusokból áll. Tehát a téma
mindenféleképpen egy széleskörű vizsgálatot
igényel, és a szülőknek a véleményét is.
Iskolánkban, - mivel két tanítási nyelvű tagozat is létezik - a nyelvvizsgára automatikusan
szabadnapot kapnak a gyerekek, tehát erre nem
kell „játszaniuk” a három nappal, de ezenkívül
sem jellemző, hogy szoktak vele. Biztos vagyok benne, hogy előfordul az is, hogy másfajta családi programra is igénybe veszik ezt a három napot, ha szükséges.
berta
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Nyakkendő, csibék, kakasok a Hunyadi iskolában

Ünnepélyes nyakkendőkötés

A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola szép hagyománya az ünnepélyes nyakkendőkötés, melyet idén október 20-án tartottunk.
Ezt a felemelő eseményt immár harmadik alkalommal rendeztük meg iskolánk új tanulói és dolgozói számára. Az ünnepségen
az avatandók fogadalmat tettek, melyben ígérték, hogy a Hunyadi-nyakkendő viselése kötelezi őket az iskola szabályainak
betartására, a becsületes helytállásra. E jelkép az összetartozás
szimbóluma. A fogadalomtétel után Hok Csaba intézményvezető úr tette az új pedagógusok nyakába a nyakkendőt, majd az 1.
osztályos kisdiákok a tanítóiktól kapták meg iskolánk jelképét.
Az ünnepség zárásaként intézményvezető úr szólt az esemény
jelentőségéről és a Hunyadi- nyakkendő viselésével járó kötelezettségekről.
Ivánka-Tóthné Dorogházi Ildikó
intézményvezető-helyettes

Felsős kakasavató
Október 13-a fontos nap volt a Hunyadi Mátyás Iskola ötödikesei számára, hiszen ekkor rendezték meg számunkra a felsős kakasavatót.
Már az ezt megelőző napokban is lázas készülődés folyt, hiszen
megkaptuk azt a tíz szót, amelyből verset kellett írnunk erre az
ünnepi alkalomra. Nem volt könnyű az iskolát, a puskázást, a
zsiráfot, és a többi szót rímbe szednünk, de osztályfőnökünk segítségével sikeresen megoldottuk ezt az előzetes feladatot.
A nagy napon 16 tréfás és ügyességi feladat várt minket, amelyek között volt sorverseny, lángos evés, rollerezés, etettük egymást joghurttal, énekeltünk és felolvastuk az előre megírt költeményünket is.
A jó hangulatú vetélkedő végén elmondtuk a fogadalmat, így
végre az iskola teljes jogú felsőseivé válhattunk. Jutalmul egy
óra bowlingozást kaptunk a diákönkormányzattól. Már alig várjuk!
5/2. osztály

Csibeavató

A „kiscsibék” játékos ügyességi vetélkedőn „csipkedték
meg” egymást. Ez az 1/2. osztálynak sikerült a legjobban.
Október 6-án rendezte meg a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákönkormányzata az első osztályosok hagyományos csibeavatóját. A 63 „kiscsibe” bemutatkozó műsora után játékos ügyességi vetélkedő,
majd ünnepélyes fogadalomtétel következett. A feladatok sikeres teljesítéséért mindhárom osztály kinti játékokat tartalmazó
csomagot kapott. A vándorkupát ebben a tanévben az 1/2. osztály őrizheti. A vidám délután zárásaként a szülők süteményekkel és üdítőkkel vendégelték meg a játékban elfáradt gyermekeiket.
Az 1. osztályosok tanítói
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Motiváció, lelkesedés, kitartás

Rácz Róbert csúcson a Spartathlonon

246 kilométer, 36 órás szintidő, 75 ellenőrzőpont,
252 célba érkező, köztük 20 magyar. Adatok a
Spartathlonról, az Athén és Spárta közötti ultramaratoni futóversenyről, melyet 1983 óta rendeznek meg minden év szeptemberében.
Idén útra kelt Rácz Róbert is, hogy teljesítse a távot, és Spártában megérinthesse Leonidasz király szobrát. Róbert Sajóörösön él, a MOL Petrolkémia Zrt.-nél dolgozik, mint termelés ütemezési szakértő, 45 éves, nős, egy 17 éves fiú édesapja. 2010ben kezdett komolyabban a futással foglalkozni. A Spartathlon
Magyar Csapat facebook oldalán így válaszolt arra a kérdése,
hogy mire a legbüszkébb: „Van néhány olyan, számomra fontos
eredményem, amire önmagában is büszke vagyok. De visszaugranék egy kicsit időben. 2006: rák, műtét, kemó, ami ilyenkor
kell. Így a legbüszkébb arra az útra vagyok, ami a kórházi ágytól idáig vezetett.”

Felkészülés
- Úgy éreztem, hogy ebben az évben elértem azt a szintet, hogy
adjak egy esélyt magamnak - mondta Róbert a Tisza TV október
11-i műsorának vendégeként. - Nagyon sok edzés kell ahhoz,
hogy valaki elinduljon egy ilyen versenyen. Én triatlonozom,
és ebbe szövöm bele a futásokat, a hétköznapi edzések mellett
hosszúkat is futok, ami akár egy 50-60 kilométeres hegyi futás,
vagy épp egy 100 kilométeres versenyen való részvétel. A mostani felkészülésem része volt két Ultrabalaton is, ami 221 kilométer, tehát közelít a Spartathlonhoz, de azért nehézségben elmarad mögötte. Idén nagyon alacsony volt a hőmérséklet, a szokásoshoz képest 8-10 fokkal volt hűvösebb, ami azért nagyon
megkönnyítette a helyzetünket. A Spartathlonon 390 versenyző
indulhat, ebből végül 360 állt rajthoz. A beérkezési arány pedig
- annak ellenére, hogy elég magas szintű versenyeket kell teljesíteni a kvalifikációhoz - még így is csak 50 százalékos. So-

nét hallgatni a verseny közben tilos, az út jelentős része közúton
zajlik, nem éppen látványos, de pontosan ez az egyik kihívása.

Leonidasz szobránál
- A cél Leonidasz király szobránál van, Spárta főutcáján. Én az
utolsó pontnál vettem fel a magyar zászlót, innentől azzal futottam. A szobor felé fordulva az utolsó utca egy sétálóutca, rengeteg kávézó, étterem van ott. Az emberek mindenkit megtapsoltak, mindenkinek gratuláltak. Azért is szép ez a verseny, mert
a görögök úgy tartják, hogy mi az ő nemzeti örökségüket vis�szük tovább, erre szánunk időt, energiát és pénzt, hogy ezt minden évben megünnepeljük ezzel a futással. A versenyen való indulásomat otthonom, Sajóörös önkormányzata támogatta, amit
ezúton is hálásan köszönök nekik. Külön köszönettel tartozom
a családomnak is a támogatásukért és a rengeteg türelmükért.
A spártaiak minden célba érkezőt örömmel kísérnek a szoborig.
gytam a vége felé, de még így is jó eredményt sikerült elérnem.
Eredetileg 29 és fél órát terveztem, de nem voltam teljesen tisztában azzal, hogy milyen szintek vannak, és mennyire fáradok
majd el az utolsó harmad végére, illetve, hogy 24 óra futás után
hogyan fogom viselni azt a fáradtságot, amit egyébként egyszer
már megéltem a 2016-os Ultrabalatonon.

„Miért jöttem ide?”
- Hasonló időjárási körülmények között úgy gondolom, hogy
van még bennem másfél-két óra mínusz. Tudom, hogy képes vagyok rá, így szeretnék visszamenni. A verseny végén, a legnehezebb pontokon gondoltam arra, hogy kizárt, hogy én ide visszajöjjek. Miért jöttem el egyáltalán? Akkor is hülye voltam, mi-

Genetika, edzés, mentális felkészülés
- Véleményem szerint három dologból tevődik össze egy ilyen
felkészülés. Egyrészt, amit az ember genetikailag hoz magával,
a másik az edzés, a harmadik része pedig a mentális felkészülés. Ez utóbbi biztosítja azt, hogy a mélypontokat túl tudja élni az ember, túl tudjon lendülni rajtuk és újból el tudjon indulni
futni. Vagy ha már futni nem tud, akkor gyalogoljon. Ha fázik,
akkor induljon meg, mozogjon többet, hogy több hőt termeljen
éjszaka, vagy ha esik az eső. Nekem is volt problémám, a jobb
vádlimat és a csípőm jobb oldalát elég hamar elkezdtem érezni, ami szokatlan volt, hiszen idén nem volt vele problémám. A
fájdalmat ilyenkor félretesszük, amíg lehet. Úgy gondolom, ha
az egészségemet veszélyeztetőnek éreztem volna, akkor kiálltam volna a versenyből, bármennyi időt és energiát áldoztam is
a versenyre történő felkészülésre.

Ponttól pontig magányosan

A magyar csapat a rajt előtt.

A Spartathlonon idén 23 magyar indult és 20 ért célba. Maráz
Zsuzsanna a nők között a második, összetettben a 10. helyen
végzett 25 óra, 42 perc, 33 másodperces idővel. A második legjobb magyar, Rudolf Tamás a 21., míg Rácz Róbert harmadikként a 62. lett

kor jelentkeztem… Viszont elég volt egyet aludnom, hogy tudjam, hogy ezt még egyszer végig kell csinálnom. Úgy gondolom, hogy ez az állóképességi sportkarrierem csúcsa, amin szeretnék még javítani. Szeretném megőrizni az örömet és az élvezetet a futásban, ehhez az kell, hogy az ember ne zsarolja ki magát teljesen. Ez a verseny nagyon felemészti az embert, nagyon
oda tud ütni. Nem gyakran vagyok beteg, de ahogy hazajöttem,
azonnal megfáztam. Véleményem szerint hosszú távon akkor
fenntartható a futás és annak öröme, ha olyan reális versenycélokat tűzünk ki, amire tudatosan, következetesen és megfelelően
fel tudunk készülni és mindez úgy is zajlik le, ahogy elterveztük.
Fodor Petra

kaknak akár évtizedes munkája is van ebben a versenyben, ennek ellenére elfuthatják az elejét, a távban van háromezer méter
szintemelkedés is, így nagyon könnyen előfordulhat, hogy nem
tudnak tartalékolni a verseny utolsó harmadára, nem tudják teljesíteni a versenyt.

30 óra, 50 perc, 33 másodperc
- Szeretem azt a pár napot a versenyek előtt, amikor nem kell
csinálni semmit. A napjaim egyébként elég aktívak, a család, a
munka és a sport mellett nem sok mindenre jut idő. Kevés dologra emlékszem a versenyből, hiszen ez egy olyan intenzív élménydömping, ami ugye harminc órán át tartott, így nem tudtam
mindent elraktározni, amit szerettem volna. A szintidő harminchat óra, 75 ellenőrző pont van, az elején ezek szintidejei elég szigorúak, itt futni kell rendesen. Ha valaki olyan hatperces kilométerátlagokat fut, az már nagyon jónak számít, de egyébként
mindenki úgy osztja be az idejét, erejét, ahogy jónak látja. Lehet
gyalogolni, aludni, csak a szintidőt tartani kell. Aki elmegy egy
ilyen versenyre, valószínűleg minél többet próbál futni és kevesebbet pihenni. Én egyedül mentem, nem volt kísérőm, futó-hátizsákkal pedig nem szerettem volna futni, így azokat a dolgokat, amiket tudtam, előreküldtem az egyes ellenőrző pontokra.
Kulacsot vittem, illetve időre fogyasztottam energia zselét és sótablettát. A frissítőpontokon pedig ettem, amit a kínálat lehetővé tett. Előre meg kellett továbbá terveznem, hogy milyen tempóban fogok futni. Ehhez azt a szintrajzot használtam fel, amit a
görögök biztosítottak a verseny honlapján. Utólag ez hiba volt,
hiszen eléggé elnagyolt volt a szintrajz. Sokkal több emelkedő
volt benne azután, miután én már nem vártam. Kicsit el is fo-

Egy kis történelem

Hérodotosz elbeszélése szerint i.e. 490-ben, a marathóni
csata előtt Miltiadész athéni sztratégosz egy küldöncöt menesztett Spártába, hogy segítséget kérjen Leonidász királytól a perzsák ellen. Ő volt Pheidippidész, akinek spártai futása szolgál a modern maratoni futás mitológiájának alapjául.
Hérodotosz szavai évszázadokkal később gondolkodóba ejtették John Fodent, a brit légierő tisztjét. 1982-ben négy társával elindult hát, hogy kipróbálják, vajon lehetséges-e ezt
a 246 km-es távot másfél nap alatt futva megtenni. Az ötfős
csapatból csak John Scholten ért 36 órán belül Spártába, ezzel megszületett a Spartathlon.

Úton...

Út a célhoz

Az egyik frissítőpontnál.
- Az első 100-120 kilométeren Maráz Zsuzsi és Rudolf Tomi futottak előttem, az ő segítőik később már nem voltak ott, a mögöttem lévő magyarok segítőivel pedig a verseny elején találkoztam. Nagyon motiváló volt, hogy szurkoltak nekem. Aztán viszont bekerültem egy lyukba: Zsuzsi, Tomi és a segítőik már elmentek, a mögöttem lévők pedig jobban lemaradtak,
így egyedül futottam. Elég sok mélypontot éltem meg, de a legnehezebb szakasza a versenynek 200 kilométertől volt, onnantól elég magányosnak éreztem magam, nem kaptam biztatást kívülről. Akikkel együtt futunk, vagy egymás mellé érünk, általában nem tudjuk egymás tempóját tartani, nem futunk egymás
mellett, nem várjuk meg egymást. Illetve ilyenkor már mindenki annyira fáradt, hogy nem annyira vagyunk beszédesek. Valamint érzi azt az ember, hogy van-e kedve a másiknak beszélgetni vagy nincs. Sokan magukba fordulnak, önmagukra koncentrálnak ilyenkor, ebben senkit nem akartam megzavarni. Ze-

A futók Athén belvárosából a tengerpart felé futnak, majd
78,5 kilométernél érik el a Korinthoszi-csatornát. A csatorna után a Peloponnészosz-félszigeten az ókori Korinthosz,
Nemea és Lürkeia után, 159 kilométernél érik el a közel 1200
méter magas Parthenio-hegyet, ahol Pheidippidész a monda
szerint találkozott Pan istennel. A hegyet követően Nesztani és Tegea érintése után jutnak a futók Spártába. A cél Spárta főterén, Leonidasz király szobránál van, a verseny Leonidasz lábának megérintésével ér véget. A szervezők nem osztanak pénzdíjakat, minden célba érkező kap egy olajág-koszorút, melyet spártai elöljárók helyeznek a fejére, és egy érmet. Továbbá minden célba érkezőt spártai lányok kínálnak
az Evrotasz folyó vizével.

Leonidasz szobránál.
Fotók: facebook, Sparta Photography Club
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Hirdetés

Sikeres vetélkedő

Ki tud többet a petrolkémiáról?

A MOL Petrolkémia vetélkedőt indított a dél-borsodi régió általános iskolásai számára.
A versenynek köszönhetően a természettudományok iránt érdeklődő fiatalok betekintést nyerhetnek a vállalat tevékenységébe. Az 53 induló csapatból 15 jutott be a vetélkedő első fordulójába és 12 csapat jutott tovább a következő megmérettetésre.
Dél-Borsod 24 általános iskolájának 53 háromfős csapata regisztrált a „Ki tud többet a petrolkémiáról?” elnevezésű tudományos vetélkedőre. Az idén először elindított vetélkedő célja,
hogy a vállalat vonzáskörzetében található általános iskolás tanulókat közelebb hozza a természettudományok világához. A verseny során a diákok játékos feladatokon keresztül ismerhetik
meg a vegyipar jelentőségét, és a vállalat működésébe is betekintést nyerhetnek.
A decemberig tartó verseny első fordulója lezárult, a 15 csapatból 12 jutott tovább a második
fordulóba. A továbbjutók még két fordulóban mérik össze tudásukat, melyek tematikája a környezetvédelem és a kémia lesz. A döntőben 5 csapat verseng a győzelemért.
- Úgy döntöttünk, hogy az idén szeptemberben elindított vegyésztechnikusi és villanyszerelői
duális képzés mellett a fiatalabb generáció tagjainak is lehetőséget biztosítunk ismereteik bővítésére. A vetélkedőn résztvevő gyerekek száma jól mutatja, hogy mennyire fontosak az ilyen
típusú kezdeményezések. Bízunk benne, hogy a kisdiákok a verseny során szerzett kémiai és
vegyipari ismereteiket a közép- és felsőoktatási tanulmányaik során hasznosíthatják majd, és a
későbbiekben akár a MOL Petrolkémia munkatársaként üdvözölhetjük majd őket - nyilatkozta
Zsinkó Tibor, a MOL Petrolkémia Zrt. vezérigazgatója.
A MOL Petrolkémia az ország egyik legnagyobb és leginnovatívabb vegyipari vállalataként folyamatosan keresi a világszínvonalú technológiákban jártas szakembereket, ezért kiemelt hangsúlyt fektet az utánpótlás nevelésére és az oktatási programokra. A MOL-csoport 2030-ig tartó
üzleti stratégiájában kiemelt szerepet kap a vegyipari üzletág. Ennek jegyében a MOL több fázisban, mintegy 4,5 milliárd dolláros beruházást fog végrehajtani a következő 15 évben e területen. Ezért rendkívül fontos, hogy elérhető legyen a megfelelő szaktudással rendelkező munkaerő.
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Hasznos téli tudnivalók

Hogyan védjük az ivóvízmérőinket és a vízvezetékeinket a fagykárok ellen?
A fagyok beköszöntével érdemes idejében
megtennünk a szükséges óvintézkedéseket,
hogy elkerüljük a hideg hatására bekövetkező ivóvízmérő-meghibásodás helyreállításának, illetve a vízelfolyás miatt jelentkező
magasabb vízdíjszámlának a költségeit. Az
ÉRV ZRt. felhívja a figyelmet a vízvezetékek és az ivóvízmérők fagy elleni védelmének fontosságára, amely a belső hálózaton
a Felhasználók feladata. A megrongálódott
ivóvízmérő javításának, pótlásának, szerelésének, hitelesítésének költségeit a Felhasználó köteles a szolgáltatónak megtéríteni. Fokozott elővigyázatossággal a károk és a bos�szúságok elkerülhetőek. Hogyan?
Rendszeresen vizsgáljuk meg, hogy nincs-e víz
az aknában, ellenőrizzük az aknafedlap illeszkedését, megfelelő zárását. Ügyeljünk rá, hogy
ha az ivóvízmérő-akna fedele zsanéros, mindig lehajtott állapotban legyen. A helytelenül
visszarakott aknafedlap balesetveszélyes, valamint a beáramló hideg levegő az ivóvízmérő elfagyását okozhatja. A fedlap belső felületét az akna nyílásánál megfelelő szigeteléssel
(pl.: hungarocellel) lássuk el, a szigetelés az
akna mennyezetére is javasolt. Az ivóvízmérő
műanyag fedelét tartsuk lehajtott állapotban az
elfagyás elkerülése érdekében.
Ha az ivóvízmérő, illetve a csövek a talajszinttől egy méternél kisebb távolságra vannak, ajánlatos külön hőszigetelésről gondoskodnunk. Hőszigetelő anyaggal vagy műanyag
fóliával fedjük be az ivóvízmérőt úgy, hogy az
könnyedén eltávolítható legyen a leolvasáskor.
A hó szintén védelmet nyújt, ezért csak az ivóvízmérő-leolvasás előtt célszerű az aknáról ellapátolni a havat. Nemcsak az aknákban, hanem a pincékben is ki vannak téve a fagyveszélynek az ivóvízmérők. Ebben az esetben
mindenképp ügyeljünk arra, hogy a téli hónapokra bezárjuk az ablakokat, illetve ahol kell,
kicseréljük a törött üveget.
A lakótelepi házakban az épület összes vízfogyasztását mérő szerkezetet legtöbbször a köz-

műalagút és a folyosó mellett kialakított tároló helyiségben szerelik fel. Az ivóvízmérő fagy
elleni védelme a lakóközösség feladata. Az
épületen belüli vezetékek, illetve szerelvények
esetében győződjünk meg a helyiség nyílászáróinak épségéről. Ha a falban lévő vezetékben
keletkezett a hideg hatására jégdugó, nem folyik a víz a csapból, mivel az elzárja a víz útját. Ha a csövet nem repesztette szét a jég, házilag is orvosolni lehet a problémát. Ilyenkor a
helyiség felfűtése jelenti a megoldást. A lakatlan ingatlanoknál vagy a falakon kívül lévő, illetve a nem kellően szigetelt vízvezetékek, kerti csapok esetén az ivóvízmérő és a felhasználói vízhálózat víztelenítését feltétlenül el kell
végeznünk. A víztelenítéskor ügyeljünk a víztelenítendő csőszakasz előtti elzáró szerelvény
cseppmentes elzárására, és erről minden esetben győződjünk meg, ellenkező esetben egész
télen szivároghat a víz.
Tavasszal, a tartós fagyok elmúltával mindenképp célszerű megvizsgálnunk az ivóvízmérő-akna állapotát, különösen a hétvégi házakban. A kerti csapokat csak akkor ajánlatos
üzembe helyezni, amikor már nem várhatóak
fagyos éjszakák, hiszen a hideg jelentősen károsíthatja a szerkezeteket. Az ÉRV ZRt. szakemberei gyors és egyszerű technikát javasolnak
az állapotellenőrzésre és a hálózat tesztelésére:
zárjuk el gondosan valamennyi vízvételi hely
kifolyószerelvényét és nézzük meg a vízmérőt. Ha a legkisebb csillagkerék mégis pörög,
valahol szivárgás lehet a hálózaton, ezért érdemes szakemberrel átnézetni a rendszert. Keressük meg a baj forrását és javíttassuk meg a hibás szerelvényt vagy vezetéket, emellett ajánlatos legalább havonta egy alkalommal ellenőriznünk az ivóvízmérő-aknát.
Probléma esetén hívja az ÉRV ZRt. szakembereit a 06-48/514-550 telefonszámon!

Kultúra/Oktatás
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A Derkovits Kulturális
Központ programja
Derkovits Kulturális Központ
Derkovits MiniGaléria
Színésznők Kalapban - az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet kiállítása.
Helyszín: aula. Látogatható: 2017. november 21.
Óvárosi KULT Galéria
Foltok szívvel, lélekkel - kiállítás a Tiszavirág Foltvarrókör
munkáiból.
Helyszín: Bocskai út 33. Látogatható: 2017. november 4-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Órák a könyvtárban - kamarakiállítás. Helyszín: a könyvtár
földszintje. A kiállítás november 17-ig látogatható.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvár
Október 31. (kedd) 16.00 óra: „Társas” délután. Nyelvi játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők,
stratégiai játékok, kártyajátékok tanulása felnőtteknek.
Tájékoztatás!
A Hamvas Béla Városi Könyvtár rendezvény miatt november 3-án, pénteken 10-től 16 óráig tart nyitva. Megértésüket
köszönjük.

Tiszaújváros Települési Értéktár
A Feltárul az értéktár című 4 fordulós pályázat 4. fordulója
A feladatlap elérhető személyesen a Hamvas Béla Városi
Könyvtárban (Tiszaújváros, Széchenyi u. 37.), elektronikusan a könyvtár Facebook oldalán (www.facebook.com/hamvasbelakonyvtar és az értéktár honlapján (www.ertektar.tiszaujvaros.hu)
Leadási határidő: november 14.

DERKÓ 50 Játék!
A Derkovits Kulturális Központ játékra invitál az intézmény
átadásának 50. évfordulója alkalmából.
A Tiszaújvárosi Krónika hasábjain október és november hónapban olvasható heti 2-2 kérdés a Derkovits Kulturális Központtal kapcsolatban.
A válaszok leadására a következő kérdés megjelenéséig van
lehetőség.
A játékos kedvű olvasók páros belépőjegyeket nyernek a Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál tetszőlegesen kiválasztott rendezvényeire!
A válaszokat a szervezok@tujvaros.hu e-mail címre, vagy
személyesen a Derkovits Kulturális Központ művelődésszervezőjének, Borza Károlynak lehet leadni, névvel, elérhetőséggel együtt.
A kérdések megválaszolásában segítséget találnak Csesznák
Ildikó: A tiszaújvárosi közművelődés krónikája című könyvében, melyet megtalálhatnak a városi könyvtárban.
Egyéb információ:
Borza Károly művelődésszervező
(Derkovits Kulturális Központ,3580 Tiszaújváros, Széchenyi
út 2.),
+36-49/542-005-ös telefonszámon.
1. kérdés:
Ki keltette életre a Guzsalyas Díszítőművészeti Szakkört?
2. kérdés:
Idén hányadik alkalommal rendezik meg a Színház Határok
Nélkül rendezvénysorozatot?
Leadási határidő: 2017. november 2.

A Tisza TV műsora
Október 26., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: A szerdai adás ismétlése, majd a testületi ülés
ismétlése
Október 30., hétfő
18:00 Sporthétfő: A Phoenix KK - Ford Ivanics-Budafok kosárlabda bajnoki mérkőzés közvetítése felvételről.
November 1., szerda
18:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Színház Határok Nélkül - Derkós élmények képekben - Ötórai tea - Sport
18:15: Egy hajóban - vallási magazinműsor
November 2., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

9. oldal

Krimiben utazik a Kulissza

Egérfogó a színpadon

Egy téli délután brutális gyilkosság történik Londonban.
A szemtanúk szerint az áldozat halálsikolya előtt hallották, amint valaki fütyörészik.
Így kezdődik Agatha Christie Egérfogó című krimije. A színháztörténelem
leghosszabb ideje futó darabját a londoni West End-en 63 éve játsszák megszakítás nélkül. A tiszaszederkényi Kulissza
Játékszín november közepén állítja színpadra az Egérfogót.
Hetente kétszer próbál a társulat, mindenki munka után „esik be”. Vacsoraidőben helyzetgyakorlatokkal melegítik be a
hangszálakat és a délutánra elfáradt testet. Aztán mindenki fel a színpadra és jelenetenként próbálják a darabot, Agatha
Christie Egérfogóját.
A rendező Mátyás Edina, aki mese, mobilhumor és zenés műfaj után először
nyúlt krimihez.
- Már régóta szerettem volna krimit vinni a színpadra - mondja. - Az előadás során folyamatosan sejtelemben kell tartanunk a közönséget, ehhez pedig nagyon
pontosan ki kell dolgoznunk minden karaktert, de úgy gondolom, hogy minden
szerep megtalálta a gazdáját.
Kevesebb a társulat korábbi darabjaiból
ismert „színész”, több az új arc a Kulis�sza Játékszín most készülő előadásában.
Legtöbbjük katedrához szokott pedagógus, most azonban a színpadot szokják és
szerepüket. Rajkovics János gyógypedagógus, munkaidőben sérült gyerekekkel
foglalkozik Girincsen, szabadidejében
színészkedik.
- Engem nem a magamutogatás vágya hozott ide, sokkal inkább a barátság. Jó em-

Rajkovics János egy öntelt világfit alakít.
berek, jó darab, jó közösség. Én egy fel- rintem ez is azt mutatja, hogy teljesen a
lengzős, öntelt világfit alakítok, akinek sajátomnak érzem. Érdekes momentua karaktere teljesen távol áll tőlem, de ma a történetnek, hogy ma is érvényes
hát ez egy szerep, amit jól kell hoznom - a mondanivalója. Az alaptörténet szerint
mondja János.
három árva gyermeket fogadnak örökbe
A darab nyomozóját Tóth Ádám alakítja. és az egyikük meghal. A próbák során juŐ is új a társulatban. A színpad neki nem tottunk arra, hogy a gyermekbántalmaidegen.
zás napjaink társadalmában is jelen van,
- Annak idején a Club ‚96 Dzsungel és ennek mi is szeretnénk hangot adni.
könyve című musicaljének egyik szerep- Vannak hidegrázós jelenetek, és vannak
lője voltam. Régen voltam színpadon, de persze oldottabbak is, amiken jókat lehet
most felkértek erre a szerepre és örömmel majd nevetni.
jöttem - mondja.
Az Egérfogóban nyolc karakter szerepel,
Az előadás már műfajánál fogva is izgal- az egyikük a gyilkos. Kilétére november
makat ígér.
17-én este hat órakor fény derül. Ekkor
- Ennél a darabnál érzem leginkább, hogy lesz ugyanis a darab bemutatója a tiszamindenünket bele kell tennünk - mondja szederkényi művelődési házban.
ismét Mátyás Edina. - Van úgy, hogy éj- További három előadást is terveznek, noszaka is néha arra ébredek, hogy ennek vember 19-én, vasárnap kettőt, és 24-én,
vagy annak a karakternek még egy moz- pénteken.
dulatot bele kell tennie a jelenetbe. Szeberta

kronika@tiszatv.hu

„Re: formáció - Kulturális kincskereső”

A Reformáció Emlékbizottság, az Emberi Erőforrások Minisztériumának Oktatásért Felelős Államtitkársága és az Oktatási Hivatal által 2016 nyarán meghirdetett Re: formáció - Kulturális kincskereső
elnevezésű komplex műveltségi vetélkedő több mint egy éven át lázban tartotta
a Kazinczy Ferenc Református Általános
Iskola Sola fide csapatát.
Többtagú tanári gárda segítette a diákok felkészülését. A széleskörű ismereteket kívánó feladatok gondoskodtak a csapattagok szabad idejének hasznos eltöltéséről. A 300 csapat vetélkedéséből iskolánk csapata továbbjutott a regionális fordulóba, majd azt megnyerve jogot szerzett
a 2017. október 19-én Kecskeméten megrendezett országos döntőben való részvételre. Az elméleti kérdéseken túl a gyerekek zongorakísérettel énekeltek zsoltárt,
jelenetet adtak elő Tóth-Máthé Miklós Pecúrok című regényéből, szónoki beszédben győzték meg a hallgatóságot az olvasás fontosságáról, bemutatták régiónk református emlékeit - a vizsolyi református
templomot, a sárospataki református kollégiumot, és a szívünknek oly kedves tiszaszederkényi református templomot. Ez
utóbbiról makettet is készítettek, amely

Összetett feladatsort kellett megoldaniuk a tanulóknak.
egy országos kiállításon vesz részt nagyhírű református templomok társaságában.
Büszkék vagyunk rá, hogy iskolánk hírnevének öregbítése mellett lehetővé tették,
hogy széles közönség is megismerhesse
azt a templomot, ahonnan városunk református gyökerei szárba szökkentek.
Az országos döntőn 6. helyezést elért csapat tagjai: Takács Noémi 8.a. Ladányi La-

ura 8.a, Venglovecz Bence 8.a, Novák
Henriett 8.b, Vajani Viktória 8.b osztályos
tanulók. Felkészítő tanáraik: Simonné
Varga Katalin, Kocsis Katalin Ildikó, Tóthné Lesnyák Viktória, Váraljai Tímea. Az
500 éves reformáció szolgálatába állított
elkötelezettségükért hálásak vagyunk, az
eredményhez szívből gratulálunk!
Makkainé Chmara Marianna igazgató

Szakképzés európai hete a Brassaiban
Iskolánk az idén már második alkalommal kapcsolódik be az Európai Bizottság által meghirdetett rendezvénysorozatba. Ennek
keretein belül munkanapokon 9-12 óra között fogadunk csoportokat, egyéni érdeklődőket, bemutatjuk az iskolánkban megszerezhető szakmákat, tájékoztatást nyújtunk a szakképzésről. Délutánonként lehetőséget biztosítunk a következő szakmák kipróbálására: műszaki informatikus, irodai titkár, gépgyártástechnológiai technikus, elektronikai technikus, hegesztő, központi fűtés és gázhálózat rendszerszerelő, villanyszerelő. A programsorozat központi eseménye a „Nyílt szülői értekezlet” 2017. november 21-én, ahová várjuk az általános iskolai tanulókat és szüleiket. Bemutatkoznak oktatási partnereink, helyi cégek, munkáltatók. Kísérőprogram még a nyílt közismereti órák, valamint a „Kísérletek délutánja”, ahol bemutatjuk a szakmák és a természettudományok kapcsolatát.
Elsőként a természettudományi munkaközösség szervezésében várjuk az érdeklődőket a következő időpontokban:
Óra			
Tantárgy			
Pedagógus		
Tanterem
Dátum		
November 08. 1. óra 8:00-8:45		
Matematika		
Jakab Kinga		
5
November 08
1. óra 8:00-8:45		
Természettudomány
Herczegné Szabó Anita 3
November 08
2. óra 8:55-9:40		
Természettudomány
Bazsóné Marossy Rita
5
November 09. 3. óra 9:50-10:35		
Matematika		
Zsóriné Mezei Anita
7
November 09. 6. óra 12:40-13:20
Matematika		
Vargáné Takács Judit
7
A fenti órákra a látogatási szándékot iskolánk telefonszámán (06-49-542-180), vagy e-mailben a brassaisamuel.2014@gmail.
com címre, november 06-ig várjuk. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Jakab Dénes igazgató

Tájékoztatók

10. oldal

2017. október 26.

Szerencsi SzC
Tiszaújvárosi Brassai Sámuel
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
BRASSAI TISZAÚJVÁROS

Felvételi tájékoztató a 2017/2018. tanévre 8. osztályosok számára
Iskolánk 2014. szeptember 1-jétől szakmailag újra önállóan működik. Műszaki
középiskolaként elkötelezettek vagyunk
a természettudományos és műszaki tantárgyak magas szintű oktatása és a tudásalapú társadalom kiépítésének szolgálata mellett. A gazdaság világa iránt érdeklődőknek ügyviteli képzésünk nyújt
lehetőséget prosperatív szakmaszerzésre. Célunk, hogy a szakképzésben résztvevő tanulók a diákévek után a munka
világában és/vagy a felsőoktatásban alkalmazható tudással és kompetenciákkal
lépjenek ki az iskolánk falai közül. Az új
szakképzési rendszer minden itt tanuló
diák számára lehetőséget ad az érettségi
megszerzésére is.
Iskolánk adatai:
Név: Szerencsi SzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Cím: Tiszaújváros 3580 Rózsa út 10.
Honlap: www.brassai-tiszaujvaros.hu
e-mail: brassai@brassai-tiszaujvaros.hu
tel.: 06-49-542-180
OM azonosító: 203 055
Az iskola általános felvételi eljárást hirdet, felvételi vizsgát nem tartunk, a rangsor kialakítása az 5., 6., 7. év végi és a
8. félévi eredmények átlaga alapján történik.

Tájékoztató tanulmányi
ösztöndíjról,
tanulószerződésről
A Kormány minden évben meghatározza azon szakmákat, amelyekre a fenntartó korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult, valamint azokat a hiányszakmákat, amelyekben tanuló diákok
tanulmányi ösztöndíjra jogosultak (hiányszakma).
A tanulmányi ösztöndíj mértékét a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló a 252/2016. (VIII. 24.) kormányrendelet határozza meg. A cél a hiány-szakképesítések körében tanuló, első szakképesítés megszerzésére irányuló, nappali rendszerű képzésben részt vevő tanulók támogatása.
Az ösztöndíj mértéke szakközépiskolai
tanulmányok esetében az első szakképzési évfolyam első félévében egységesen
havonta 10.000 forint.
Az első szakképzési évfolyam második félévétől kezdődően és a további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény
a) 2,51 és 3,0 között van, 10.000 forint,
b) 3,01 és 3,5 között van, 15.000 forint,
c) 3,51 és 4,0 között van, 20.000 forint,
d) 4,01 és 4,5 között van, 27.000 forint,
e) 4,51 és 5,0 között van, 35.000 forint.
Az ösztöndíj havi mértéke szakgimnáziumi tanulmányok esetében, ha a tanulmányi átlageredmény
a) 3,01 és 3,5 között van, 20.000 forint,
b) 3,51 és 4,0 között van, 30.000 forint,
c) 4,01 és 4,5 között van, 40.000 forint,
d) 4,51 és 5,0 között van, 50.000 forint.
A július és augusztus hónapokra folyósított ösztöndíj mértéke megegyezik a tanév második félévében folyósított ösztöndíj mértékével.
Szintvizsga sikeres megszerzése után a
9. évfolyam összefüggő szakmai gyakorlattól kezdve lehetősége van a tanulónak,
hogy tanulószerződéssel az iskolán kívül
(cégnél) teljesítse gyakorlati képzését,
így további pénzbeli juttatásokat kaphat.
Tanulószerződés alapján kifizetett pénz-

beli juttatás havi mértéke a Szakmai és
vizsgakövetelményekben meghatározott
elméleti és gyakorlati képzési idő arányát veszi figyelembe.
Ez 70% esetén a mindenkori minimálbér
15%- nak az 1,2-szerese. (2017-ben nettó: 22.950 Ft)
60% esetén a mindenkori minimálbér
15%- nak 1,1-szerese. (2017-ben nettó:
21.038 Ft)
50% esetén a mindenkori minimálbér
15%- a (2017-ben nettó: 19.125 Ft)

Képzési rendszerünk
Szakgimnázium
(régi szakközépiskolai rendszer)
9-12. évfolyamon a tanulók a szakmai
érettségi vizsgára készülnek, valamint
ágazati szakmai képzésben is részesülnek. Az érettségit követően indul az egy
évfolyamos szakképzés. A rangsor kialakítása az 5., 6. ,7. év végi és a 8. félévi
eredmények átlaga alapján történik.
Az oktatott szakmák részletes képzési szakmai programja elérhető iskolánk
honlapjáról.
1. Villamosipar és elektronika ágazat,
elektrotechnika-elektronika szakmacsoport. Tagozatkód: 0421
Szakgimnáziumi kerettanterv, idegen
nyelv az angol. Tervezett kimenet az
elektronikai technikus szakképesítés
megszerzése. (OKJ-szám: 54 523 02)
2. Informatika ágazat, informatika szakmacsoport. Tagozatkód: 0422
Szakgimnáziumi kerettanterv, idegen
nyelv az angol. Tervezett kimenet a műszaki informatikus szakképesítés megszerzése. (OKJ-szám: 54 481 05)
3. Gépészet ágazat, gépészet szakmacsoport. Tagozatkód: 0423
Szakgimnáziumi kerettanterv, idegen
nyelv az angol vagy a német. Tervezett
kimenet a gépgyártástechnológiai technikus szakképesítés megszerzése. (OKJszám: 54 521 03)
4. Ügyvitel ágazat, ügyvitel szakmacsoport. Tagozatkód: 0424
Szakgimnáziumi kerettanterv, idegen
nyelv az angol. Tervezett kimenet az irodai titkár szakképesítés megszerzése.
(OKJ-szám: 54 346 03)
Pályaalkalmassági követelmény: az
angol nyelv értékelése és minősítése
alóli felmentés kizáró ok. Egyéb követelmény nincs.
5. Közgazdaság ágazat, közgazdaság
szakmacsoport. Tagozatkód: 0425
Szakgimnáziumi kerettanterv, idegen
nyelv az angol. A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés megszerzése. (OKJ-szám: 54 344 01)
Szakközépiskola
(régi szakmunkás/szakiskolai rendszer)
A nyolcadikos tanulók közül azok, akik
elsősorban szakmai tudás megszerzése miatt iratkoznak be szakképző intézménybe, 3 szakképzési évfolyam elvégzésével, tehát 17 éves korukra szakmát
szerezhetnek. A szakmai vizsga letételét követően a tanuló két év alatt készülhet fel az érettségi vizsgára. A rangsor
kialakítása az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi eredmények átlaga alapján történik.
A szakközépiskolai képzésekre való felvétel feltétele, hogy az egészségügyi alkalmassági követelményeknek a jelentkező megfeleljen. Az erre vonatkozó orvosi szakvéleményeket a beiratkozáskor be kell mutatni. (Iskolánk nem szervez egészségügyi vizsgálatot.) Az okta-

tott szakmák részletes képzési szakmai
programja elérhető iskolánk honlapjáról.
1. Műszaki szakterület, elektrotechnika-elektronika szakmacsoport. Tagozatkód: 0431
Szakközépiskolai kerettanterv, idegen
nyelv az angol, tervezett kimenet: villanyszerelő szakképesítés megszerzése.
(OKJ-szám: 34 522 04)
2. Műszaki szakterület, gépészet szakmacsoport. Tagozatkód: 0432
Szakközépiskolai kerettanterv, idegen
nyelv a német, tervezett kimenet: ipari gépész szakképesítés megszerzése.
(OKJ-szám: 34 521 04)
3. Műszaki szakterület, gépészet szakmacsoport. Tagozatkód: 0433
Szakközépiskolai kerettanterv, idegen
nyelv a német, tervezett kimenet: központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés megszerzése. (OKJszám: 34 582 09)
4. Műszaki szakterület, gépészet szakmacsoport. Tagozatkód: 0434
Szakközépiskolai kerettanterv, idegen nyelv a német, tervezett kimenet:
hegesztő szakképesítés megszerzése.
(OKJ-szám: 34 521 06)
5. Szociális szakterület, szociális szolgáltatások szakmacsoport. Tagozatkód:
0435
Szakközépiskolai kerettanterv, idegen
nyelv a német, tervezett kimenet: szociális gondozó és ápoló szakképesítés megszerzése. (OKJ-szám: 34 762 01)

Nyílt napok
Időpontok:
- 2017. október 24-től december 15ig minden munkanapon 9-12 óra között tudunk fogadni csoportokat vagy
egyéni érdeklődőket. Előzetes egyeztetés nem szükséges, viszont minden előre
jelzett látogatási szándékot szívesen fogadunk a 06-49-542-180-as telefonszámon, vagy a brassai@brassai-tiszaujvaros.hu e-mail címen.
- előzetes bejelentkezés alapján egy-egy
csoportnak intézményünkben kihelyezett technika órát is tartunk, amely alatt
a 8. osztályos diákok kipróbálhatják az
egyszerűbb munkafogásokat azon szakmákban, melyek iránt érdeklődnek.
- képzéseinket bemutatjuk az érdeklődő
nyolcadikos tanulóknak 2017. november 8 - 9 között a Miskolcon megrendezendő „Pályaválasztási Kiállítás 2017”
nevű rendezvényen, amelynek helye:
Generali Aréna (Sportcsarnok) Miskolc Görgey Artúr u. 19.
- Nyílt szülői értekezletre várjuk a 7-8.
osztályos általános iskolai tanulókat és
szüleiket 2017.11.21- én 16:30-tól a
Brassaiban. Bemutatkoznak oktatási
partnereink, helyi cégek, munkáltatók.
- 2017. november - 2018. január között
nyílt közismereti bemutató órákat szervezünk, amelyek pontos dátumáról a későbbiekben értesítjük az általános iskolákat.
További információk a Brassaiban folyó képzésekről: www.brassai-tiszaujvaros.hu
Jakab Dénes
igazgató

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégium
felvételi tájékoztatója a 2018/2019-es tanévre
Az intézmény OM azonosítója: 029265
1. Hat évfolyamos; 1 osztály, 30 fő.
		
Tagozatkód: 0001
A hat évfolyamos gimnázium esetében nem tartunk felvételi
vizsgát, a rangsor kialakítása az 5. év végi és a 6. félévi tanulmányi eredmények átlaga alapján történik.
2. Négy évfolyamos, általános tantervű; 1,5 osztály, 45 fő.
Tagozatkód: 0002
A felvétel a tanulmányi eredmények, valamint a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik. A felvételi pontszámba 50 %-ban az 5., 6., 7.
év végi és a 8. félévi tanulmányi eredmények átlaga, 25-25
%-ban a két központi írásbeli eredménye számít.
3. Négy évfolyamos, emelt matematika; 0,5 osztály, 15 fő.
Tagozatkód: 0003
A felvétel a tanulmányi eredmények és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik. A felvételi pontszámba 50 %-ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi
eredmények átlaga, 50 %-ban a központi matematika írásbeli eredménye számít.
4. Négy évfolyamos, emelt informatika; 0,5 osztály, 15 fő.
Tagozatkód: 0004
A felvétel a tanulmányi eredmények és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik. A felvételi pontszámba 50 %-ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi
eredmények átlaga, 50 %-ban a központi matematika írásbeli eredménye számít.
5. Négy évfolyamos, emelt angol; 1 osztály, 30 fő.
Tagozatkód: 0005
A felvétel a tanulmányi eredmények, a szóbeli vizsga, valamint a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik. A felvételi pontszámba 25
%-ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi eredmények átlaga, 25 %-ban a szóbeli vizsga, 25-25 %-ban a két
központi írásbeli eredménye számít.
6. Négy évfolyamos, emelt dráma-média; 0,5 osztály, 15
fő. Tagozatkód: 0006
A felvétel a tanulmányi eredmények, a szóbeli vizsga, valamint a magyar nyelvi központi írásbeli vizsga eredménye
alapján történik. A felvételi pontszámba 25 %-ban az 5., 6.,
7. év végi és a 8. félévi tanulmányi eredmények átlaga, 25
%-ban a szóbeli vizsga, 50 %-ban a központi magyar nyelvi
írásbeli eredménye számít.

Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákról
A tanuló 2017. december 8-ig nyújthatja be jelentkezési lapját. A központilag kiadott tanulói jelentkezési lapok letölthetők intézményünk és az Oktatási Hivatal honlapjáról is.
Az írásbeli vizsgák ideje: 2018. január 20. 10:00 óra.
Helye: Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium (Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.).
A hat évfolyamos gimnáziumi osztály esetében nem szervezünk felvételi vizsgát. Az ide történő jelentkezés esetén a szülő gyermeke jelentkezését a központilag kiadott jelentkezési
lapon közvetlenül is megküldheti iskolánknak. Ezzel egyidejűleg a tanulói adatlapot közvetlenül kell megküldenie a felvételi központnak (az adatlapon meghatározott címre) 2018.
február 19-ig.

Tájékoztató a szóbeli vizsgákról
Az emelt szintű angol és a dráma-média osztályokba jelentkezők számára szóbeli felvételi vizsgát is tartunk.
Az emelt szintű angolra jelentkezők számára a szóbeli vizsga
ideje: 2018. február 22. 15:00 óra.
A dráma-média osztályba jelentkezők szóbeli vizsgája 2018.
február 27. 15:00 órakor lesz.
A szóbeli vizsgák követelményei megtekinthetőek honlapunkon (http://www.eotvos-tuj.sulinet.hu), a Beiskolázás
2018/19 menüpont alatt.

Nyílt napok
Iskolánkban 2017. november 13-16-ig nyílt napokat tartunk,
s ekkor különböző tanórákra való betekintésre is lehetőség
nyílik.
Az érdeklődő szülők számára 2017. november 16-án 18:00
órakor fórumot tartunk, ahol szívesen válaszolunk a beiskolázást érintő kérdéseikre.
A hat évfolyamos gimnáziumi osztályba jelentkezőknek
2017. november 15-én 14:00 órakor tájékoztatót és nyílt órát
tartunk, amelyre a szüleiket is szeretettel várjuk.
A jelentkezés telefonon (49/540-096) történő előzetes egyeztetés alapján történhet.
Erdélyi Lajos intézményvezető

2017. október 26.

Önkormányzat/Közlemények

Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi
internetes elérhetőségen tekinthetik meg:
http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/
index.php/szakrendelesek
Nagyné Kántor Judit főigazgató

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától
másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától hétfő
reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.

Mecénás felhívás

Felsőoktatási
ösztöndíj

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány pályázatot hirdet a
2017/2018-as tanév első félévére a tiszaújvárosi állandó lakóhellyel rendelkező főiskolai, egyetemi hallgatók tanulásának támogatására.
Pályázati célok:
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2017/2018-as
tanév első félévére tanulmányi ösztöndíj biztosítása a pályázati
feltételekben közölt tanulmányi eredménytől függően.
Pályázati feltételek:
• tiszaújvárosi állandó lakóhely,
• első diploma megszerzésére irányuló alapképzésben (BA,
BSc), vagy mesterképzésben (MA, MSc), vagy doktori képzésben, vagy osztatlan képzésben résztvevő állami, vagy államilag
elismert nappali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve 6 féléves
alapképzésben való részvétel,
• a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el a 2016/2017-es tanév
második félévében, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan igazolt.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati adatlapon lévő, a felsőoktatási intézmény által hivatalosan igazolt átlagokat tudja elfogadni. Nem vehető figyelembe olyan adat, amely több félév
eredményét foglalja magába (pl.: kumulált, görgetett, halmozott, összesített eredmények).
A pályázat beadási, beérkezési határideje és helye:
Határideje: 2017. november 06. (hétfő)
Helye: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató vagy
ügyfélfogadási időben az I. emelet 110-es szoba
Kötelezően beadandó, magyar nyelvű mellékletek:
• pályázati adatlap (beszerezhető: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató, vagy letölthető a www.mecenas.tiszaujvaros.hu;
vagy a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu; weboldalak pályázatok
menüpontjából,
• a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalosan lezárt 2016/
2017-es tanév második félévi leckekönyv/elektronikus leckekönyv másolata, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan
igazolt,
• 2017/2018-as tanév első félévére szóló hallgatói jogviszonyról igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről, a támogatás mértékéről és módjáról.
Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány
kuratóriuma

Szelektív begyűjtés

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz
menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros, Tiszaszederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött hulladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok)
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató
a 44. héten, 2017. november 1-jén (szerdán) végzi el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon
üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi
a szükséges intézkedéseket.

Ünnepnapi
hulladékszállítás

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a 2017. november 1-jei ünnepnapon a hulladékgazdálkodási közszolgáltató a kommunális hulladékok elszállítását a megszokott begyűjtési járatterv szerint látja el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

11. oldal

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2017.
október 26-án, csütörtökön
10.00 órakor ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozó termében.
Napirendi javaslat.
Zárt ülés:
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért
Díj” adományozására
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a személyes gondoskodást nyúj-

tó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat az egészségügyi alapellátások
körzeteinek kialakításáról szóló 19/2016.
(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 14/2016. (VII.04.)
önkormányzati rendelet módosítására
4. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. Szer-

vezeti és Működési Szabályzatának módosítására
5. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
6. Javaslat energiatakarékossági és gépészeti beruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására
7. Javaslat a Derkovits Kulturális Központ módosított hétéves továbbképzési
tervének jóváhagyására
8. Javaslat a „Nemzeti Ovi-Sport Program” megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára
Kérdések

Felhívás

Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Tiszaújváros Város önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve a 2018. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók
számára a 2017/2018. tanév második, és
a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan.
A pályázók köre
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési
önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes
idejű (nappali munkarend) alapfokozatot
és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben,
osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik
utolsó évét megkezdő hallgatók is.
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2018 őszén már nem áll fenn,
úgy a 2018/2019. tanév első félévére eső
ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be
azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói
jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az
ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a
2017/2018. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és
szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz
két egymást követő tanulmányi félév: a
2017/2018. tanév második (tavaszi), illetve a 2018/2019. tanév első (őszi) féléve.
A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek
elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben,
már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában
léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a
pályázati adatok rögzítése a csatlakozott
önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra ki kell
tölteni! A személyes és pályázati adatok

ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok
befogadását az önkormányzat köteles az
EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem
befogadott pályázatok a bírálatban nem
vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2017. november 7.
A pályázók a döntésről 2017. december
11. napjáig írásban értesülnek.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben
kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál (I. em. 114. iroda) kell benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
- kitöltött és aláírt adatlap (Az adatlap
nem azonos a pályázati űrlappal!),
- eredeti hallgatói jogviszony igazolás,
ösztöndíj igazolás,
- a szociális rászorultság igazolására vonatkozó dokumentumok (pl. a pályázó
krónikus betegségének igazolása, testvér
iskolalátogatási igazolása stb.),
- igazolás a pályázó és a pályázóval közös
háztartásban élők jövedelméről.
A pályázat benyújtásával kapcsolatban
bővebb információ, valamint a pályázat benyújtásához szükséges adatlap és
egyéb dokumentumok megtalálhatóak a
www.varoshaza.tiszaujvaros.hu weboldalon.
„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Tiszaújváros Város Önkormányzata az
Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve 2018. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
A pályázók köre
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési
önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves,
érettségi előtt álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe még felvételt
nem nyert érettségizettek;
és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt
venni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi
feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2018. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt
felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2018/2019. tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév:
a 2018/2019. tanév, a 2019/2020. tanév és
a 2020/2021. tanév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a
2018/2019. tanév első féléve.
A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban:
EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben,
már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában
léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes! A pályázati kiírásban meghatározott valamely
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok
befogadását az önkormányzat köteles az
EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem
befogadott pályázatok a bírálatban nem
vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2017. november 7.
A pályázók a döntésről 2017. december
11. napjáig írásban értesülnek.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben
kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál (I. em. 114. iroda) kell benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
- kitöltött és aláírt adatlap (Az adatlap
nem azonos a pályázati űrlappal!),
- eredeti hallgatói jogviszony igazolás,
ösztöndíj igazolás,
- a szociális rászorultság igazolására vonatkozó dokumentumok (pl. a pályázó
krónikus betegségének igazolása, testvér
iskolalátogatási igazolása stb.),
- igazolás a pályázó és a pályázóval közös
háztartásban élők jövedelméről.
A pályázat benyújtásával kapcsolatban
bővebb információ, valamint a pályázat benyújtásához szükséges adatlap és
egyéb dokumentumok megtalálhatóak a
www.varoshaza.tiszaujvaros.hu weboldalon.
Bráz György polgármester

Önkormányzat/Közlemények

12. oldal

Egyszeri év végi támogatás

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a
szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015.
(II.27.) önkormányzati rendelet 26. §-a
alapján eseti jelleggel a karácsonyi ünnepeket megelőzően egyszeri év végi támogatásban részesülhetnek azok a szociálisan
rászorult személyek, akik a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy év folyamatos tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen jelenleg is lakóhelyükön élnek, valamint
- 62. életévüket tárgyév október 31. napjáig betöltötték, vagy
- saját jogon nyugellátásban, vagy
- rokkantsági ellátásban, vagy
- rehabilitációs ellátásban, vagy
- korhatár előtti ellátásban, vagy

- rokkantsági járadékban, vagy
- szolgálati járandóságban részesülnek.
Nem jogosultak a támogatásra azok a személyek, akik munkaviszonyból származó
jövedelemmel rendelkeznek.
Egyszeri év végi támogatás annak a személynek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 450%-át
(128.250 Ft), egyedül élők vagy egyedülállók esetén az 550%-át (156.750 Ft).
Házastársak és élettársak esetén az ellátás
csak egy formanyomtatványon kérelmezhető.
Ugyanazon kérelmezőnek év végi támogatás
csak egy jogcímen állapítható meg.
A támogatás megállapításához csatolni
szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A kérelem benyújtásának határideje:
2017. október 1. - 2017. október 31.

A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége (3580 Tiszaújváros, Bethlen
G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (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 határidő pontos betartására!
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és
Sport Osztályán (113. iroda és 115. iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Bráz György
polgármester

Új hulladékgazdálkodási közszolgáltató
Tisztelt Lakosok!
Engedjék meg, hogy tájékoztassuk Önöket arról, hogy 2017. október 1-től az Ön
településen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat a BMH Borsod
Abaúj Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. látja el.
A szolgáltatás az eddig megszokott rend
szerint folyik tovább.
A háztartási hulladék, a szelektív hulladék, a zöldhulladék és az üveghulladék
gyűjtési rendje változatlan marad, autóink a korábban megszokott járatnapokon
érkeznek.
Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy a
közszolgáltatási szerződés szerint a hulladék begyűjtése során az ingatlanhasználók együttműködésre kötelezettek. Az
együttműködési kötelezettségük kiterjed
arra is, hogy az ingatlanhasználó a rendszeresített és hirdetményben közölt járat szerinti gyűjtőnapon, legkésőbb reggel 6 óráig, egyébként a járatszervezéstől függően a Közszolgáltató által közölt
időpontig a gyűjtőedényzetet vagy zsákot
köteles az útpadkára, illetve az úttest mellett közvetlenül elhelyezkedő járdára kitenni és ezzel az eseti szolgáltatás igénybevételét kezdeményezni.
Az elkülönítetten gyűjtött csomagolá-

si hulladékok közül a vegyesen (együtt)
gyűjtött anyagáramok, mint papír,
műanyag, fém, társított hulladékok gyűjtése kétheti rendszerességgel történik.
Az együtt gyűjtött csomagolási hulladékok közül a zsákba kerülhet:
papírhulladék: vegyes újságpapír, szórólap, kisebb papírdobozok;
csomagolási fémhulladék: kiöblített italosdobozok, konzervdobozok, egyéb fém
élelmiszercsomagolások;
műanyag hulladék: műanyag (PET) palackok, fóliák (szatyrok, zacskók, zsugorfóliák), kiöblített flakonok (kozmetikai és
tisztítószerek flakonjai)
italoskarton dobozok: gyümölcsleves-,
tejes-, stb. dobozok.
A zöldhulladék gyűjtését március 1. és
december 15. között kétheti rendszerességgel biztosítja a közszolgáltató. A zsákokba helyezhető falevél, ágnyesedék,
vágott fű, gyom, stb. A közterületet nem
szennyező módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsák(ok) mellett.
Fenyőfagyűjtés
A közszolgáltató januárban legalább két
alkalommal biztosítja a fenyőfák elszállítását.
Házhoz menő üveghulladék gyűjtés

Az üveghulladékok gyűjtése házhoz menő rendszerben havi egy alkalommal,
zsákos formában történik. A szolgáltatás
az év teljes egészében elérhető.
A lomtalanítás továbbra is a 2017. július
1-jén bevezetett igény szerinti időpontban történő egyedi házhozmenő rendszerű lomtalanítás szabályai szerint elérhető
a lakosok számára. A lomtalanítás egyedi megrendelés alapján történik a szolgáltatóval egyeztetett időpontban, keletkező mennyiségekhez igazodva, amennyiben a fogyasztó részéről annak feltételei
(évi kétszeri alkalommal, számlatartozása
nincs a fogyasztónak, stb.) biztosítottak.
A lomtalanítás kapcsán a +36 47 362 852
telefonszámon érdeklődhet.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ügyfélszolgálati feladatokat a BMH Nonprofit
Kft. megbízásából a Zempléni ZHK Nonprofit Kft. látja el.
Az ügyfélszolgálat elérhetősége:
Cím: 3900 Szerencs, Eperjes u. 7.
3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 14.
Postázási cím: 3510 Miskolc, Pf.: 501.
Telefon: +36 46 504 394 , +36 47 521
595 , + 36 47 362 852
Mail: zemplenizhk@t-online.hu
További információk a www.bmhnonprofit.hu weboldalon érhetők el.
BMH Nonprofit Kft.

Házhoz menő lomtalanítás

Tisztelt Lakosok!
Engedjék meg, hogy tájékoztassuk Önöket arról, hogy 2017. október 1-től az Ön
településén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat a BMH Borsod
Abaúj Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. látja el.
Szeretnénk tájékoztatni Önöket arról,
hogy a lomtalanítás továbbra is a 2017.
július 1-jén bevezetett igény szerinti időpontban történő a házhoz menő rendszerű lomtalanítás szabályai szerint történik.
A közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében a lomtalanítást
nem városrészenként előre meghirdetett
napokon, hanem igénybejelentés alapján,
a lakossal előre egyeztetett napon végzik
majd el kollégáink. Ezzel a szolgáltatással a lom keletkezéséhez igazítható az elszállítás időpontja.
Az igénybejelentés történhet személyesen az ügyfélszolgálati irodában (Szerencs, Eperjesi u. 7. Sátoraljaújhely Kossuth tér 14) az internetről előzetesen letöltött Igénybejelentő lap segítségével,

E-mailben az info@bmhnonprofit.hu, címen.
Ahhoz, hogy rögzíteni tudjuk a lomtalanítási igényét a következő adatokra lesz
szükségünk:
• lomhulladék típusa,
• lomhulladék várható mennyisége (m3),
• lomok elszállításának kívánt időpontja,
• az Ön címe és elérhetőségei (név, cím,
ügyfélkód, telefon, E-mail) .
A lomtalanítás időpontjának pontos meghatározása a fentiek figyelembevételével és a szolgáltató belső járattervének
figyelembevételével történik. Ezért kérjük, hogy folyamatosan jelentkezzenek
igényeikkel, mivel azokat csak ütemezve
tudjuk elvégezni.
Miután beérkezett Öntől az igény hozzánk, kollégáink egyeztetik az Ön igényeit és cégünk lehetőségeit, majd vis�szajelzünk Önnek a megadott elérhetőségeinek valamelyikén. Az általunk vis�szaigazolt napra Ön kikészíti a lom hulladékot ingatlanja elé, és munkatársaink a
megjelölt napon 6-14 óra között begyűjtik a hulladékot.

Fenyőfák kerestetnek

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2017. évi adventi rendezvények színvonalas lebonyolításához keres kivágásra szánt, jelenleg szabad térállásban álló, formás, egyenletes
habitusú lucfenyőket és ezüstfenyőket. A 3,5-12 méter közötti
feldíszített fák a városi közintézményeknél, illetve Tiszaújváros közterein állnak majd.

A lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, veszélyes anyagot tartalmazó fémhulladékokat, azbesztet tartalmazó hulladékokat, veszélyes anyagokat tartalmazó faforgácsot, oldószereket, szerves
oldószereket, savakat, lúgokat, nehézfém
tartalmú hulladékot, olajos rongyokat, fáradt olajat, olajszűrőket, fertőző hulladékokat (állati tetem, trágya), gyógyszereket, éles-hegyes eszközöket (injekciós tűk,
fecskendők, vágó- szúróeszközök), permetszereket és azok dobozait, építési törmeléket, épületbontásból származó hulladékot, gumiköpenyt, autóbontásból származó hulladékot, autóroncsokat, elektronikai hulladékot és zöldhulladékot sem,
mert azokat társaságunk nem szállítja el.
EZÚTON TÁJÉKOZTATJUK A LAKOSSÁGOT, HOGY A BEJELENTÉS
NÉLKÜL TÖRTÉNŐ HULLADÉK KIHELYEZÉSE ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÁSNAK MINŐSÜL !
Környezetünk megóvása érdekében köszönjük a lomtalanításban való közreműködésüket.
BMH Nonprofit Kft.

Felajánlásaikat a következő elérhetőségeinken tehetik meg:
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., Központ: 49/540636; 70/457-2499; e-mail: varosgazda@tujvaros.hu
A bejelentések alapján a fákat megtekintjük, és amennyiben a
méretük, formájuk megfelelő és kivágásuk biztonsággal elvégezhető, úgy a fakitermelést elvégezzük.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

2017. október 26.

Felhívás

Gyermekes családok
év végi támogatása

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015.
(II.27.) önkormányzati rendelet 27. §-a alapján eseti jelleggel
a karácsonyi ünnepeket megelőzően egyszeri támogatásban részesíthetők azok a kiskorú gyermeket nevelő családok, ahol az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át (71.250 Ft-ot),
és a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy év folyamatos tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen jelenleg is lakóhelyükön élnek.
A támogatás megállapításához csatolni szükséges a kérelemben
megjelölt igazolásokat.
A kérelem benyújtásának határideje:
2017. október 1. - 2017. október 31.
Felhívjuk a figyelmet a benyújtási határidő pontos betartására!
Ugyanazon kérelmezőnek év végi támogatás csak egy jogcímen
állapítható meg.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (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 ügyfélfogadási időben a
Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport
Osztályán (111. iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros,
Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Bráz György
polgármester

Árverési hirdetmény

Önkormányzati tulajdonú
építési telek értékesítése
Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének
döntése alapján a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi, Tiszaújváros, Vörösmarty Mihály úton lévő építési telket:
Építési telek adatai
HRSZ

1499/3

Terület
(m2)

714

Lakóövezeti
besorolás
Lke/8

Bruttó
alapár (Ft)

9.974.580

Biztosíték
összege
(Ft)
1.000.000

Az ingatlant árverésen értékesítjük a kihirdetett alapvételárról induló szabad licitálással. Licitálni a bruttó vételárra lehet.
A licitlépcső 10.000.000 Ft-ig 25.420 Ft, 10.000.000 Ft felett
100.000 Ft.
Az építési előírásokról, a telek műszaki jellemzőiről készített
részletes tájékoztató és az annak mellékletét képező lényeges
szerződési feltételek a Polgármesteri Hivatalban átvehetők.
Az árverésen való részvétel feltételei:
- az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása,
- határidőben beadott jelentkezési lap és nyilatkozat,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó meghatalmazottjának jelenléte,
- a megadott összegű biztosíték befizetése és a befizetés igazolása,
- meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás benyújtása,
- az árverésen kizárólag a pályázók vagy meghatalmazottjaik
vehetnek részt.
Jelentkezési lapok beszerezhetőek: Tiszaújvárosi Polgármesteri
Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán,
ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda).
Jelentkezési lapok benyújtási határideje:
2017. november 8-án 16:00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán
Bazsó Gábor munkatársnál (206. iroda).
Árverés ideje, helye:
2017. november 9-én 10:00 órakor a Polgármesteri Hivatal III.
emeleti tanácstermében.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Önkormányzat/Közlemények

2017. október 26.

Temetői autóbuszjáratok menetrendje

Közlemény

Szertartások,
járatok

2017. október 28., 29. (szombat, vasárnap)
Indul

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy mindenszentek alkalmából az egyházak az alábbi időpontokban tartják szertartásaikat és ezzel
összhangban a mellékelt menetrend szerint indítjuk a temetői autóbuszjáratokat.
Egyházi szertartások
A római katolikus egyház halottak napi
megemlékezései:
Sajóörösi köztemető:
november 1. 14:00 óra
Nagycsécsi köztemető:
november 1. 14:30 óra
Sajószöged községi temető:
november 1. 15:00 óra
Római katolikus altemplom:
november 1. 17:30 óra
Szentmise (római katolikus templom):
november 1. 18:00 óra
A református egyház temetői
istentiszteletei:
Városi temető (Sajószöged):
november 1. 17:00 óra
Tiszaszederkény Református Temető:
november 1. 15:30 óra
A görögkatolikus egyház temetői
szolgálatai:
Római katolikus altemplom:
november 1. 14:00 óra
Szent Liturgia (görögkatolikus templom): november 1. 11:00 óra
A polgári szertartású megemlékezések
rendje:
Városi temető (Sajószöged):
november 1. 14:00 óra
Tiszaszederkény Református Temető:
november 1. 15:00 óra

13. oldal

Érkezik

13.00 15.00 Tisza-part városrész
13.05
13.06
13.07
13.08
13.09
13.12
13.13
13.14
13.15
13.25

15.05
15.06
15.07
15.08
15.09
15.12
15.13
15.14
15.15
15.25

T.szederkény, Kossuth út
Bajcsy Zs. út 67.
Bajcsy Zs. út 37.
Bocskai út
Bocskai úti iskola
Szederkényi út
Brassai középiskola
Hotel
Autóbusz-állomás
Városi temető főbejárat

2017. november 1. (szerda)

Érkezik

14.55

17.25

Indul

14.50
14.49
14.48
14.47
14.46
14.43
14.42
14.41
14.40
14.30

17.20
17.19
17.18
17.17
17.15
17.13
17.12
17.12
17.10
17.00

2017. október 30. (hétfő)
Indul

Érkezik:

13.00
13.05
13.06
13.07
13.08
13.09
13.12
13.13
13.14
13.15
13.25

Tisza-part városrész
T.szederkény, Kossuth út
Bajcsy Zs. út 67.
Bajcsy Zs. út 37.
Bocskai út
Bocskai úti iskola
Szederkényi út
Brassai középiskola
Hotel
Autóbusz-állomás
Városi temető főbejárat

Indul 13.00
13.05

15.00
15.05

13.06
13.07
13.08
13.09
13.12
13.13
13.14
13.15
13.25

15.06
15.07
15.08
15.09
15.12
15.13
15.14
15.15
15.25

Érkezik

Könyvtáros
munkakör
A Derkovits Kulturális Központ pályázatot hirdet 1 fő könyvtáros munkakör betöltésére, 3 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Munkaköri feladatok: a Hamvas Béla Városi Könyvtárban
tájékoztató könyvtárosi feladatok ellátása, továbbá könyvtári
pályázatok figyelése, írása, lebonyolítása.
Pályázati feltételek:
- könyvtáros / informatikus könyvtáros felsőfokú végzettség
- büntetlen előélet
- magyar állampolgárság
- egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- pályázatírói képzettség / gyakorlat
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Office programok)
- társalgási szintű angol nyelvismeret
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz benyújtandó iratok:
- motivációs levél
- iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata
- fényképes szakmai önéletrajz
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 8.
Az állás 2017. november 13. napjától tölthető be.
Érdeklődni Tompáné Mészáros Hedvig általános igazgatóhelyettestől lehet a 70/383-26-53-as telefonszámon, illetve a
konyvtar@tujvaros.hu e-mail címen.
A pályázatot az alábbi postacímre kérjük benyújtani:
Derkovits Kulturális Központ
Mátyás Zoltán igazgató
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 2.
A borítékon kérjük a munkakör megnevezését feltüntetni.
Mátyás Zoltán igazgató

Érkezik

Indul

2017. október 31. (kedd)
Érkezik
Tisza-part városrész
T.szederkény, Kossuth
út
Bajcsy Zs. út 67.
Bajcsy Zs. út 37.
Bocskai út
Bocskai úti iskola
Szederkényi út
Brassai középiskola
Hotel
Autóbusz-állomás
Városi temető főbejárat Indul

14.55
14.50
14.49
14.48
14.47
14.46
14.43
14.42
14.41
14.40
14.30

Indul

13.00 15.00 16.30

Tisza-part
városrész

Érk. 14.55 16.25 18.25

13.05 15.05 16.35

T.szederkény, Kossuth út

14.50 16.20 18.20

13.06 15.06 16.36

Bajcsy Zs.
út 67.

14.49 16.19 18.19

13.07 15.07 16.37

Bajcsy Zs.
út 37.

14.48 16.18 18.18

13.08 15.08 16.38

Bocskai út

14.47 16.17 18.17

13.09 15.09 16.39

Bocskai úti
iskola

14.46 16.15 18.15

13.12 15.12 16.42

Szederkényi út

14.43 16.13 18.13

13.13 15.13 16.43

Brassai középiskola

14.42 16.12 18.12

13.14 15.14 16.44

Hotel

14.41 16.11 18.11

13.15 15.15 16.45

Autóbuszállomás

14.40 16.10 18.10

Érk. 13.25 15.25 16.55 Városi teme- I n - 14.30 16.00 18.00
tő főbejárat dul
2017. november 3-tól december 31-ig a temetői járat kizárólag pénteki
napokon közlekedik:
Indul
11.30 Tisza-part városrész
Érkezik
13.25
11.35

Tiszaszederkény, Kossuth út

13.20

11.36

Bajcsy Zs. út 67.

13.19

14.55 17.25
14.50 17.20

11.37

Bajcsy Zs. út 37.

13.18

11.38

Bocskai út

13.17

14.49
14.48
14.47
14.46
14.43
14.42
14.41
14.40
14.30

11.39

Bocskai úti iskola

13.15

11.42

Szederkényi út

13.13

11.43

Brassai középiskola

13.12

11.44

Hotel

13.12

11.45

Autóbusz-állomás

13.10

11.55

Városi temető főbejárat

17.19
17.18
17.17
17.15
17.13
17.12
17.12
17.10
17.00

Érkezik

Indul

13.00

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Szociális gondozó munkakör
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (cím: 3580 Tiszaújváros, Kazinczy
út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére szociális gondozó munkakör betöltésére.
Feladatai:
- szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása (házi segítségnyújtás)
A jogviszony időtartama:
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés 4 hónap próbaidő kikötéssel
Pályázati feltételek:
- középfokú végzettség,
- szociális gondozó és ápolói végzettséget (OKJ) igazoló bizonyítvány,
- felhasználói szintű MS Office (irodai
alkalmazások).
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvá-

nyok másolata,
- bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a
Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdéseinek megfelelően,
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati
anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
Bérezés:
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni a Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni
csak a pályázati feltételekben felsorolt
valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 2408/2017., vala-

mint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.
A pályázat kiírója fenntartja magának
a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2017. november 06.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2017. november 15.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-es telefonszámon lehet. A pályázati felhívás az NKI honlapján 2408/2017. azonosító számon 2017.
október 20. napján megjelent.
Poropatich Péter
intézményvezető

Ápoló munkakörök
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ állást hirdet 2 fő ápoló munkakör
betöltésére.
Munkavégzés helye: „Ezüsthíd” Idősek
Otthona (cím: 3580 Tiszaújváros, Bartók Béla út 5.). Feladatai: az idősek otthonában ellátást igénybe vevők teljes
körű ápolása-gondozása 12 órás műszakokban nappal, vagy éjszaka, havi beosztás szerint.
A jogviszony időtartama: határozatlan
idejű kinevezés, 4 hónap próbaidő kikötéssel.
Jelentkezési feltételek:
• önéletrajz,
• általános ápoló és általános asszisztens
végzettség, vagy OKJ ápoló végzettség
• bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a

Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésének megfelelően,
• hozzájáruló nyilatkozat az álláshirdetésben foglalt személyes adatok az álláshirdetéssel összefüggésben szükséges
kezeléséhez.
Bérezés a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló törvény szerint.
A jelentkezéseket a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich
Péter Intézményvezetőhöz kell eljuttatni
Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Jelentkezni csak a jelentkezési feltételekben felsorolt iratok együttes benyújtásával lehet, ellenkező esetben a jelentkezés
érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni az állás iktatószámát: 2391/2017.,
valamint a munkakör megnevezését:
ápoló.

Az álláshirdetés megjelentetője fenntartja magának a jogot arra, hogy az álláspályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A jelentkezések beérkezésének határideje: 2017. november 06.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2017. november 15.
Az állás 2018. január 01. napjával tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-es telefonszámon lehet. A pályázati felhívás az NKI honlapján 2391/2017. azonosító számon 2017.
október 20. napján megjelent.
Poropatich Péter
intézményvezető

Hirdetés/Hirdetmény
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Hirdetmény

Használt tárgyi eszközök
értékesítése
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti a Tiszaújváros Város Önkormányzata, valamint a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tulajdonában álló, alábbi használt
tárgyi eszközöket.
A megtekintés és értékesítés helyszíne:
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. telephelye: Tiszaújváros, Tisza út 2/E., „C” jelű raktár.
A megtekintés ideje:

2017. november 6. hétfő 8:30 órától 9:00 óráig.

Az értékesítés ideje:

2017. november 6. hétfő 9:00 órától 10:00 óráig.

Értékesítendő tárgyi eszközök
Sorszám

Megnevezés

Mennyiség (db)

1.

iskolai bútorok (nyitott és ajtós szekrények)
iskolai tanulóasztal
íróasztal
számítógépasztal
egyéb asztal
asztal sarokelem
iskolai szék
irodai forgószék
Acer monitor 17”
Acer monitor 20”
fogas

13

Bruttó eladási ár
(Ft/db)
1.500

15
4
4
2
4
30
3
7
1
1

1.500
1.500
500
1.500
500
500
500
4.000
7.000
500

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

A teljes vételárat a helyszínen, egy összegben, készpénzben kell megfizetni.
Az eszközök az értékesítés napján az értékesítési eljárást követően, illetve 2017. november
8-án, szerdán 10.00 órától 12.00 óráig vehetők át.
Az értékesítésre, kérjük, hozza magával személyi igazolványát és lakcímkártyáját!
						Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Haltelepítés

A Zabos Géza HE 2017. október 26-án 2.000 kg keszeget telepít az alábbiak szerint:
Csécsi-tó:
1.000 kg
600 kg
Tolnai-tó:
400 kg - Amennyiben az időjárás nem teKürti-tó:
szi lehetővé a Kürti tó megközelítését, akkor ezt a mennyiséget a Csécsi tóba telepítjük.
A telepítés után HORGÁSZÁSI TILALOM NINCS.
A változtatás jogát fenntartjuk!
Balázs Tibor horgászmester

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. október 01. napjától az alábbiakra módosulnak.
Városközponti piac és vásárcsarnok díjtételei
Megnevezés

Hegesztő, csőelőkészítő köszörűs,
csőszerelő, kőműves és nehézgépkezelő
szakmunka azonnali munkakezdéssel,
versenyképes fizetéssel.

Külső helyhasználat
Külső fedetlen asztal
Külső fedett asztal
Belső elárusító asztal
Belső elárusító asztal közüzem
Belső elárusító asztal összesen
500
Belső elárusító pavilon
Belső elárusító pavilon közüzem
Belső elárusító pavilon összesen
Pavilon asztala (Ft/nap/asztal)
Raktárhelyiség bérleti díja

(A szállást , utazást a cég állja.)
Nem helybeliek jelentkezését is várjuk.
Jelentkezés: 06 20 479 9542-es
telefonszámon, majd személyesen
Törökbálinton központi irodánkban.

Ft/m2/nap
nettó
bruttó
150
191
173
220
201
255

635

nettó
2 279
2 656
3 425
3 449
568
4 017
2 322
568
2 890

Ft/m2/hó
bruttó
2894
3373
4350
4380
721
5102
2949
721
3670

nettó

1 968
2 323

Ft/nap
bruttó

2499

2950

Tisza úti vásár díjtétele
Megnevezés

Ft/fm/nap
Bruttó díj
200

Nettó díj
Területhasználat
157
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

Sport

2017. október 26.

Fitnesz, testépítés

Tisza Kupa

Fitnesz magyar bajnokság és Tisza Kupa testépítő verseny zajlott a hétvégén a TIFIT SC szervezésében. A hagyományos versenyre több mint százan érkeztek.
A Tiszaújvárosi Fitness Sport Club már több évtizede rendszeresen megszervezi a Tisza Kupát. Több alkalommal volt már a
mostanihoz hasonló országos szintű megmérettetés.
- Magyar bajnokságot már rendeztünk - mondta jogos büszkeséggel a rendezvény főszervezője, a TIFIT SC menedzsere, Nánásiné Tóth Ibolya. - Nem csak gyermeket, hanem juniort és
masters magyar bajnokságot is. De volt itt válogató is a világbajnokságra. Idén csak azért nem, mert a VB hamarabb volt, mint
ahogy mi meg tudtuk rendezni ezt a versenyt.
A TIFIT SC-ből 3 versenyző indult, és kiváló eredményt ért el.
Biotech USA Men’physique: Kosztek Erik I. hely. Tisza-Kupa
testépítő: Kocsis Gábor IV. hely Biotech USA Body Fitness: Demeter Katalin II. hely Biotech USA Bikini Modell: +35 év Demeter Katalin II. hely.
Mindemellett a Magyar Testépítő és Fitness Szakszövetség kitüntetését kapta Nánásiné Tóth Ibolya és Nánási Balázs a kiváló
versenyszervezői munkáért.

Lányok az élen
A Tiszaújvárosi Fittness Sport Club színeiben két versenyző is
felállhatott a dobogó legfelső fokára az erőemelők országos bajnokságán. Ifjúsági kategóriában Nagy Fruzsina az 52 kg-osok,
Masters kategóriában Firtelmeiszter Erika a 72 kg-osok mezőnyében szerzett magyar bajnoki címet.

Kosárlabda

Győzelem idegenben

A Phoenix KK a kosárlabda NB I/B Zöld csoportjában Budapesten, a MAFC II. csapata ellen lépett
pályára és aratott magabiztos, 17 pontos győzelmet.
MAFC II. - Tiszaújvárosi Phoenix KK
72-89 (14-23, 17-18, 14-28, 27-20)
Budapest, 100 néző. V.: Gelencsér, Maár, Horváth.
Zsinórban negyedik győzelmét szerezte a Szendrey Zsombor által vezetett csapat. A fiúk a négy negyedből hármat megnyertek,
csak az utolsó játékrészre engedtek ki, ez azonban nem volt elég
a hazai sikerhez. A Phoenix továbbra is a negyedik a tabellán
Szendrey Zsombor: Eléggé paprikásan kezdődött a meccs, a
kezdő centerünk ugyanis hamar négy faultot kapott. A győzelem
ellenére lehetett volna jobb is a játékvezetés. Gyors kosarakkal
tudtunk elhúzni a MAFC-tól, és mindenkit sikerült beállítani,
hogy bizonyítson. A negyedik negyedet így egy kicsit elrontottuk, nem a megbeszélteket cselekedtük, de ez most belefért.

Súlyemelés

Csúcson Barcikán

A hétvégén rendezték meg a Szűcs Lajos emlékversenyt Kazincbarcikán. A tiszaújvárosi fiatalok kiemelkedően szerepeltek, 4 arany és 1 ezüstéremmel tértek haza. A versenyen külön
elismerésben részesítették Lucz Leventét, aki az U15-ös Európa-bajnokságon az előkelő negyedik helyet szerezte meg.
Eredmények:
Serdülők:
Dávid Zsolt Ádám( 69 kg) 88 kg-os összteljesítménnyel I. helyezés. Réti Márton (+85kg) 155 kg-os összteljesítménnyel I.
helyezés. Farkas Tamás (+85kg) 72 kg-os összteljesítménnyel
II. helyezés.
Juniorok:
Balázs Zsolt ( 69 kg) 125 kg-os összteljesítménnyel I. helyezés. Madarász Péter (105 kg) 225 kg-os összteljesítménnyel I.
helyezés.

A Sportcentrum eseményei
Október 26. (csütörtök)
Kosárlabda
15.30 Phoenix KK - Ford Ivanics-Budafok U20 bajnoki
mérkőzés				
Játékcsarnok
18.00 Phoenix KK - Ford Ivanics-Budafok bajnoki mérkőzés					
Játékcsarnok
Október 29. (vasárnap)
Labdarúgás
13.30 KBSC - ZTE FC NB II-es bajnoki mérkőzés		
					
Centerpálya
Október 31. (kedd)
Labdarúgás
10.00 FCT - Sajóvölgye Focisuli U19 bajnoki mérkőzés
					
Füves pálya
12.00 FCT - Sajóvölgye Focisuli U17 bajnoki mérkőzés
					
Füves pálya

15. oldal

Labdarúgás

Bajnokságban lemaradás, kupában haladás

Nem sikerült megtörni az átkot a Tiszafüred ellen a bajnokság 11. fordulójában. Bár
a Tiszaújváros szerezte meg a
vezetést és aktívabban, harcosabban játszott az egész
mérkőzésen, nem sikerült
megszerezni a három pontot,
sőt a hajrában még az egy
pont is elúszott. Annál jobban ment a Magyar Kupában, a csapat az NB I-es Haladást búcsúztatta.
TFC Tiszaújváros - Tiszafüred VSE
1-2 (1-1)
Tiszaújváros: 250 néző. Vezette: Jakab
(Kovács II., Kovács)
TFCT: Tóth – Fodor, Márton, Bussy (Lukács), Kovács (Turcsik), Nagy D., Hussein, Illés, Nagy R. (Kapacina), Lipusz.
Tiszafüred: Szalánczi – Vincze, Szövetes,
Bogár, Tóth (Papp), Bozsó, Pesti (Farkas),
Pataki, Benedek, Csábi (Szívós), Sebe.
8. perc: A bal oldalon indult akció. Lipusz
passzolta Illésnek a labdát, aki az alapvonalhoz közel beívelt a kapu elé. Nagy Dávid
tovább csúsztatta a labdát Nagy Róbert elé,
aki visszapasszolta középre Husseinnek, ő
pedig magabiztosan lőtt a hálóba. (1-0)
22. perc: A Tiszafüred rúghatott szögletet. A beívelt labda a védők között
Vinczét találta meg, aki fejjel juttatta azt
a bal alsó sarokba. (1-1)
86. perc: Bal oldalról, mintegy 15 méterre a kaputól Benedek gurította lövésre a
labdát középre, egy védő még beleért, a
felszabadítás azonban rövidre sikerült, és
a középen érkező Papp mintegy 20 méterről kilőtte a bal alsót. (1-2)

Öröm a vezető gól után. A végén mi roggyantunk meg.
Balassagyarmat - Füzesgyarmat
bálkozott, amit Fodor fejelt ki a kaputól
2017.10.28., szombat 14:30
hat méterre. A játékszer azonban SchimSalgótarján - Tiszaújváros
merhez került, aki 14 méterről védhetetTiszafüred - Cigánd
lenül lőtt a hálóba. (1-1)
Gyöngyös - Putnok
Kifejezetten élvezetes találkozón végig
Debrecen - Monor
partiban volt, sőt több helyzetet is alakí2017.10.29., vasárnap 14:30
tott ki a Tiszaújváros a kupamérkőzésen.
ESMTK - Nyírbátor
Bár az első félidőben minket segített a viTállya - MTK II.
haros szél, nem ezt használta ki a gólszerDVTK II. - Jászberény
zéshez a csapat, hanem a sokadik akció
végén talált a hálóba. A második félidőben mindenki arra számított, hogy a térHercegből király lett
félcserével a szél majd a Haladás számára
dönti el a mérkőzést, ez azonban nem így
Tizenegyes párbajban győzte le a Swietörtént. Több gólhelyzetet is kialakított a
telsky Haladás csapatát a Termálfürdő FC
hazai gárda és gyakorlatilag már mindenTiszaújváros a Magyar Kupa hetedik köki elkönyvelte az egygólos győzelmet,
rében.
amikor a vendégek találtak egy gólt.
TFC Tiszaújváros - Swietelsky Haladás
A hosszabbításban látszott, mindkét csa1-1 (1-0) büntetőkkel 3-1
pat fáradt, és bár több esetben is Herceg
Tiszaújváros: 400 néző. Vezette: Veizer
bravúrjára (és szerencséjére is, hiszen egy
(Albert, Kövér)
alkalommal közvetlen közelről lőtték fejbe nagy erővel, ami után ápolni is kellett
a hazai hálóőrt) volt szükség, egyik csapat sem talált a hálóba.
Jöhettek a 11-esek. Nagy Péter állt először
a labda mögé és magabiztosan lőtt a hálóba. A Haladásból Németh Márió állt a
büntetőhöz, ám a kapufáról kifelé pattant
a labda. A második hazai büntetőt Fodor
fölé lőtte, ám Jagodics bal alsóba tartó lövését az egész mérkőzésen kimagaslóan
védő Herceg kiütötte. A harmadik hazait
Hussein vállalta, de bődületes erejű lövése mellé ment. Válaszul Petró középre lőtte a labdát, Herceg ezt is érezte, kézzel bele is kapott, de hárítani nem tudott. A negyedik körben Pap magabiztosan lőtt a hálóba, nem úgy Tóth Dávid, akinek lövését
Ifjú szurkolók a kupameccsen. Jöhetnének a bajnokira is...
a kapuvas hárította. Az utolsó körhöz érAz ellenfél kapusa óriási bravúrokkal há- TFCT: Herceg – Fodor, Nagy, Márton, kezve az volt a kérdés, a labda mögé álló
rított, nálunk pedig az összességében két Dajka, Pap, Lukács (Bucz), Hussein, Márton berúgja e mert akkor nincs szükség az utolsó Haladás büntetőre. Berúgkapura tartó labdából két gól lett. A má- Orosz, Illés (Turcsik), Balogh (Kovács)
sodik félidőben az adódó helyzeteket és a Haladás: Gyurján – Tóth D., Jánvári, Pin- ta így a 3-1-es büntetőpárbajjal a Magyar
büntetőt is kihagytuk (Hussein lerántását te (Bamgboye), Schimmer, Jagodics, Ko- Kupa Nyolcadik körébe jutott a TFCT.
követően, Lipusz lövését ütötte ki a tisza- vács (Kovalszki), Németh, Martinez (Pet- Gerliczki Máté: A bajnokság során még
hazai mérkőzést nem nyertünk. Ez most
füredi hálóőr), újra nem lőttünk távolról, ro), Bolla, Tóth M.
és ahogy lenni szokott, az ellenfél egy tá- 41. perc: A jobb oldalon a 16-os sarkánál egy elég nagy siker, hiszen egy NB I-es
voli lövésből a végén megszerezte a győ- Lukács passzolt keresztbe Illéshez, ő to- csapatot búcsúztatni nagy dolog. Katartizelmet is. Lehet jobbak voltunk, lehet a vább lőtte a játékszert balra Nagy Péter- kus élmény volt, amit a végén átéltünk.
döntetlen igazságosabb lett volna, de ez hez, aki 16 méterről lőtt a kapura. A lab- Köszönjük a közönségnek a buzdítást.
mind nem számít, ha a végeredmény az, da elakadt a védőkön, a kipattanóra azon- Pacsi Bálint: 15 játékosunk maradt otthogy sorra veszítjük el a hazai mérkőzé- ban Illés érkezett és a kapus mellett a há- hon. Rengeteg helyzetet kihagytunk a
második félidőben, egy méterről sem
seket. Nem csoda, hogy a tabella 13. he- lóba gurított. (1-0)
tudtunk betalálni. Gratulálok az ellenféllyén állunk.
90. perc: A rendes játékidő hajrájában a
Gerliczki Máté: A mély talaj miatt ezúttal Haladás a bal oldalról egy beadással pró- nek.
lassabb volt a játékunk, de még így is renAz NB III Keleti csoport állása:
geteg helyzetet kidolgoztunk. A kihagyott
1. Monor 		
11
8
3
0
34-10 27 		
tizenegyes eldöntötte, hogy ma sem sze2. ESMTK		
11
8
1
2
21-11 25
rezzük meg a 3 pontot. Utána a vendég3. Salgótarján		
11
7
1
3
23-16 22
gól csak a slusszpoént jelentette.
4. Putnok		
11
6
2
3
16-14 20
Csillag László: Küzdöttünk, hajtottunk
5. MTK Budapest II.
11
6
1
4
21-13 19
egy kiélezett mérkőzésen és a kevés lehetőségünkből kettőt sikerült kihasznál6. Nyírbátor 		
11
5
1
5
25-20 16
nunk, ami elég volt a győzelemhez.
7. Balassagyarmat
11
5
0
6
17-26 15
További eredmények
8. Tiszafüred 		
11
4
2
5
16-17 14
Cigánd - Gyöngyös 1-2
9. Cigánd
11
4
2
5
18-26 14
Balassagyarmat - Salgótarján 2-4
10. Debrecen
11
4
1
6
19-24 13
Monor - Tállya 5-1
11. Jászberény 		
11
3
4
4
12-14 13
Nyírbátor - Debrecen 3-1
12. Gyöngyös
11
3
4
4
17-22 13
Putnok - ESMTK 0-1
13. Tiszaújváros
11
3
2
6
15-18 11
Füzesgyarmat - Jászberény 0-3
14. Füzesgyarmat
11
3
2
6
11-18 11
MTK II. - DVTK II. 2-0
15. DVTK II. 		
11
2
3
6
15-19 9
Következik a 12. forduló
16.
Tállya
		
11
1
3
7
13-25 6
2017.10.28., szombat 13:30

16. oldal

Rendezvények

2017. október 26.

