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Lecsaptak a nyomozók

Zárva a hivatal
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,  hogy munkanap-áthe-
lyezés  következtében 2018. október 22-én (hétfő, pihenő-
nap) a Polgármesteri Hivatal zárva tart.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Több mint 100 millió forint-
ból újulhatott meg a közép-
iskolai kollégium, a Hunyadi 
és a Széchenyi iskola. Az ösz-
szeget a Mezőkövesdi Tanke-
rület nyerte egy uniós pályá-
zaton. 

A kollégiumban kicserélték a szobák bú-
torzatát, ágyakat, polcokat, szekrényeket 
és a vizesblokkok teljes felújítása is meg-
történt. A Hunyadi iskolában elvégezték a 
burkolat teljes cseréjét az aulában és a fo-
lyosókon, 11 tanteremben bútorzatot cse-
réltek, megújult a tanári szoba, két iroda, 
a kis tornateremben hamarosan új bordás-
falak lesznek, és már minden helyiségben 
elérhető az internet. 
A Széchenyi iskolában felújítottak egy 
tantermet, kialakítottak egy foglalkoztató 
helyiséget és felújították az intézményve-
zetői irodákat. A felújítás a tornateremet 
is érintette, oda egy újabb térelválasztó 
függönyt szereltek fel. 
A tankerület kezdeményezésére a fenn-
tartó és az intézmények képviselői, va-

lamint a tulajdonos önkormányzat kép-
viselői közösen tekintették meg mind-
három épületet. Együtt, mint ahogy eb-
ben a köznevelési konstrukcióban is 
együtt kell működnie az államnak, a 

fenntartó tankerületnek és az önkor-
mányzatnak - mint az épületek tulajdo-
nosának -, hogy a helyben tanuló fiata-
lok a lehető legjobb körülmények kö-
zött tanulhassanak. 

Felújítások a köznevelésben 

Együttműködés a fiatalokért

Séta a mellrák ellen

Lebuktak a bukók

Október elseje a mellrák elleni küzdelem világnapja. Ez alka-
lomból szerveztek közös sétát október 11-én a helyi Remény 
Klub tagjai. A tiszaújvárosi szervezet 12 éve csatlakozott az 
Egészség hídja országos mozgalomhoz, azóta minden évben ró-
zsaszín szalaggal és léggömbökkel felvonulva hívják fel a fi-
gyelmet a betegség megelőzésének fontosságára.

Több mint egymilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek az 
az áfa-csaló bűnszervezet, amit a napokban fülelt le a NAV Bor-
sod megyében. 
Egy borsodi cégcsoport vezetője bevételei eltitkolására céglán-
colatos bűnszervezetet működtetett. Úgynevezett bukó társasá-
gok állították ki a fiktív számlákat, amiket a működő cégek a 
könyvelésükben felhasználták, így a fizetendő adó összegét mi-
nimálisra csökkentették. A fiktív számlákon feltüntetett összege-
ket el is utalták a számlakibocsátók bankszámláira, majd kész-
pénzben felvették. A költségvetésnek okozott kár 1.165 millió 
forint.
A NAV nyomozói a házkutatások során készpénzt, gépjármű-
veket foglaltak le, továbbá a bűnszervezet tevékenységébe be-
vont társaságok bankszámláit. Zár alá vették a gyanúsítottak és 
érintett cégek ingatlanvagyonát, hat gazdasági társaság jegyzett 
alaptőkéjét. A biztosított érték 1.025 millió forint, ami kis híján 
azonos a teljes vagyoni hátránnyal.  
Négy férfit gyanúsítottként hallgattak ki költségvetési csalás mi-
att, húsz évig terjedő szabadságvesztést kaphatnak. 

Őseink hitéből táplálkozunk
25 éves a Magyarok Nagyasszonya templom

Tiszaújváros hetilapja      2018. október 18.      XXXVI. évfolyam, 42. szám

Felszentelésének 25 éves évfordulóját ünnepelte az elmúlt hétvégén a tiszaújvárosi római katolikus templom. Több száz 
hívő és mintegy 20 paptestvér jelenlétében Dr. Ternyák Csaba egri érsek mutatta be a búcsúi szentmisét, de körmenetet és 
orgonakoncertet is tartottak a híveknek a jubileum alkalmából. Cikkünk az 5. oldalon. 

A Széchenyi iskolában felújítottak egy tantermet is. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Csütörtök, pénteken és szerdán reggel fél 9-kor, kedden és 
szombaton este 18 órakor, vasárnap délelőtt 11 órakor lesz 
szentmise templomunkban.
 
Református
Tiszaújváros
2018. október 18-án, csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra lesz.
2018. október 20-án, szombaton 17.00 órakor ifjúsági alkal-
mat tartunk. 
2018. október 21-én, vasárnap 11 órakor kezdődik az istentisz-
telet, ahol a Sárospataki Református Teológiai Akadémia kül-
döttsége szolgál. Az alkalommal párhuzamosan gyermek-is-
tentiszteletet tartunk az imateremben. 
2018. október 21-én, vasárnap 16.00 órától konfirmációi elő-
készítő lesz. 
Tiszaszederkény
2018. október 21-én, vasárnap 10 órakor istentisztelet kezdő-
dik.

Görögkatolikus
Pénteken 17.00 vecsernye, 17.30 Akathisztosz (Dicsérőének 
az Istenszülő Szűz Máriához). Szombaton 8.00 Szent Liturgia, 
17.00 vecsernye. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Litur-
gia. Szerdán 8.00 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye, 17.30 pa-
raklisz.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot október 21-ig (vasárnapig) 
a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-
052), majd október 22-től (hétfőtől) a Borostyán Gyógyszer-
tár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
                                           Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-15

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 

Takács Géza 
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 

fájdalmunkban osztoztak. 
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
 akik ismerték és szerették, hogy

Puskás LászLó

2018. 10. 11-én hosszú betegség után 
64 éves korában elhunyt. 

Hamvasztás utáni búcsúztatása 2018. 10. 19-én (pénteken) 
14.30 órakor lesz a sajószögedi Városi Temetőben. 

A gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk 2016. október 16-ára,

Makó RozáLia

csecsemő- és gyermekgondozó (Szupernagyi) halálának 
2. évfordulójára. Már nem élhette meg 90. születésnapját, 
2018. 10. 30-át, és szeretett dédunokája első osztályba in-

dulását. Emlékedet szívünkben örökre megőrizzük. 
Lánya Katalin, unokái Szilvia, István és családjuk, 

dédunokája Dominik

„Még nem fogtam fel, hogy nem látlak többé…
Hisz minden, ami velünk volt nem válhat köddé.

A szívem mélyén tudom, hogy nem kaplak már vissza soha,
De reménykedem, hogy nem így lesz, 

a sors nem lehet ilyen mostoha.
Nagyon szeretlek még mindig, és így lesz ez, míg élek.”

Mély fájdalommal tudatom mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy szeretett férjem 

iván József 
(a Tiszai Erőmű volt dolgozója) 

életének 70. évében 2018. október 9-én váratlanul elhunyt.
Búcsúztatása 2018. október 19-én 13.00 órakor lesz 

a tiszaújvárosi római katolikus templomban szentmise
 keretében, majd utolsó útjára kísérjük 

13.30-kor az altemplomban.
Szerető felesége

Tíz település, tizenegy iskola

Rendőrségi nyílt nap 

Október 11-én rendezte meg a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 
a hejőkeresztúri önkormányzattal és a Hejőkeresztúri IV. Béla 
Általános Iskolával közösen a rendőrségi nyílt napot a hátrányos 
helyzetű gyermekek részére.  
A rendezvényen 10 település 11 iskolájából 12 csapat vett részt, 
köztük a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola és a 
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola csapata is.   
A nyílt nap bűn- és balesetmegelőzési előadással kezdődött, 
majd a Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség munka-
társa tartott előadást a lakástüzek megelőzéséről. 
Ezt követően a 4 fős csapatok kerékpáros ügyességi versenyen 
mérték össze ügyességüket, illetve KRESZ totót töltöttek ki. A 
résztvevő diákok megtekinthették a kapitányság egyik szolgála-
ti kutyáját, kipróbálhatták a szolgálati gépjárműveket és a rendőr-
ségi motorokat. Az eredményhirdetésen a legjobban szereplő csa-
patok mellett minden versenyző kisebb ajándékcsomagot kapott. 

Kutyás verseny

Borsodi Blondy
Baktalórántházán rendezték meg a II. nemzetközi szolgálati 
kutyás versenyt szlovák, román, ukrán és magyar kutyaveze-
tők és kutyáik részvételével. 
A Tiszaújvárosi Rendőr-
kapitányság kutyavezető-
jét, Ruzsvánszky Zoltán fő-
törzsőrmestert és szolgá-
lati kutyáját, Blondyt érte 
az a megtiszteltetés, hogy 
ők képviselték megyénket 
járőrkutya kategóriában. 
A versenyen a kutyáknak 
komplex engedelmessé-
gi, ügyességi és őrző-vé-
dő feladatokat kellett ve-
zényszóra végrehajtaniuk. 
Blondy a nemzetközi 
megmérettetésen is kivá-
lóan teljesített. 

„Tudjuk, hogy nem jössz, 
de olyan jó várni,

Hazudni kell a szívnek, 
hogy ne tudjon fájni.

Elvitted tőlünk a derűt, a fényt, 
és a meleget,

Egy sugarat hagytál ránk, 
drága emlékedet.”

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk leg-
szomorúbb napjára, amikor elhagytál minket. 

kiss BéLáné

(szüL.: BoRos MáRia)
 három éve örökre itt hagyott bennünket. 

Nyugodj békében!
A gyászoló család

GuLyás LászLó
1953-2013

„Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, 
egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. 
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk senki soha el nem vehet. 
Te a jóságodat két marokkal szórtad, 
önzetlenül adtál rossznak és jónak. 
Mindig egy célod volt, a családért élni, 
ezt a halál tudta csak széttépni. 
Míg közöttünk voltál, mi nagyon szerettünk, 
hiányzol nagyon, soha nem feledünk.”

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
halálának 5. évfordulóján. 

Szerető családja

2. oldal 2018. október 18.Sokféle

Évek
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik októ-

beri sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.



Megsérült egy tartály a MOL Petrolkémia Zrt. 
PP4 üzemében, a kiszabadult gázfelhőt Tiszaújvá-
ros felé fújta a szél - ezt a feltételezett veszélyhely-
zetet gyakorolták az elmúlt héten a védelmi szak-
emberek. Jogszabály írja elő az ilyen gyakorlato-
kat a veszélyes üzemek környezetében. 

Védelmi fejlesztések, belső védelmi terv gyakorlatok tapasztala-
tai a Birla Carbon Hungary Kft.-nél, és az Ecomisso Kft. üzemé-
ben előforduló veszélyes anyagok, valamint a védekezési esz-
közrendszer - e két témában is tájékozódott a hallgatóság. Gá-
lyász Dániel, a MOL poliol projekt támogató mérnöke a poliol 
beruházást mutatta be. Poliolból több mint százfajta van a világ-
piacon, a MOL 19 fajtával csatlakozik be az üzletágba. A poliol 
a sokoldalúan felhasználható poliuretán egyik alapanyaga. Az 
üzemben első lépésként hidrogén-peroxidot gyártanak, majd eh-
hez propilénoxidot adva készül a poliol és/vagy a propiléngli-
kol. Az üzem a TIFO ipartelepen lesz majd. A gyártás során két 
igen reakcióintenzív anyagot is használnak majd: etilén-oxidot 
és propilén-oxidot. 
- Az etilén-oxid képes 100 %-os töménységben is robbanni, 
gyulladni, a propilénoxid pedig 98 %-ban - mondta el a bemu-
tatón Gályász Dániel -, ez nem azt jelenti, hogy veszélyben va-
gyunk. Azt jelenti, hogy ennek tudatában úgy kell megépíteni az 
üzemet, olyan műszaki eljárásokat kell alkalmazni, hogy bizton-
ságos legyen. 
Az üzem a tervek szerint 2021 közepén kezdi meg a működést. 
Az elmélet után következett a gyakorlat, egy veszélyhelyzet szi-
mulálása. A PP4 üzem területén megsérült tartályból propilén-
gáz szabadult ki. 
- Az üzem területén az elsődleges beavatkozók a dolgozók - 
mondta Macz János, a Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség vezetője -, majd a FER Tűzoltóság, a külső kárhely-
színen pedig a rendőrség, polgárőrség, tűzoltóság és a mentők. 
Éves szinte gyakoroljuk az ilyen helyzeteket, úgy gondolom, 
hogy jól működik, hiszen az ellenőrző elöljárók értékelése alap-
ján mindig kiemelkedően teljesítünk. 
A gázfelhő elérte a várost, a Bóbita óvodában mutatták be, hogy 
mi ilyenkor a teendő. A gyerekek a riasztást követően zsebken-
dővel az arcuk előtt futottak be az épületbe, s zárkóztak el a mér-
gező gázok elől, a kiérkező tűzoltóság vízfüggönnyel hígította a 
gázkoncentrációt. 
- A biztonság van a középpontban - mondta Bráz György pol-
gármester -, a szervezetek ilyenkor felkészülnek egy lehetséges 
probléma, helyzet megoldására. Én azt látom, hogy mindenki 
komolyan veszi a feladatát, különösen érdekes volt, hogy a gye-
rekek is milyen komolyan vették, s szaladtak be az óvodába. 

Fodor Petra

Közmeghallgatások

Ahány ház, annyi szokás
Két helyszín, kétféle han-
gulat. Október 10-én a Vá-
rosházán folytatódott, majd 
másnap Tiszaszederkényben 
zárult Tiszaújváros képvise-
lő-testületének őszi közmeg-
hallgatás sorozata. 

Mivel a közmeghallgatás - határozatké-
pesség esetén - testületi ülésnek is mi-
nősül, ekként kezdődött mindkét nap a 
közmeghallgatás. 
A Városházán Csengéné Bányász Má-
ria Terézia tett esküt, akit a közelmúlt-
ban elhunyt Bán Erzsébet helyett válasz-
tott meg az Oktatási, Művelődési, Egész-
ségügyi, Szociális és Sport Bizottság kül-
ső (nem képviselő) tagjává a testület. 
Tiszaszederkényben önkormányzati va-
gyon térítésmentes átadásáról határoztak 
a képviselők. A vagyontárgy egy Szenthá-
romság szobor, melyet a római katolikus 
templomnak, illetve az egyházközségnek 
ajándékozott az önkormányzat a templom 
átadásának 25. évfordulója alkalmából. 
Bráz György polgármester - ahogy a Ti-
sza-parti rendezvényen is - mindkét köz-
meghallgatáson szólt az adóerőképesség, 
illetve a szolidaritási hozzájárulás miatti 
állami elvonásokról, melyek együttes ösz-
szege két év alatt meghaladja a 4 milli-
árd forintot, s ez gyakorlatilag tartalékai-
nak felhasználására kényszeríti az önkor-
mányzatot. A polgármester mindkét na-
pon kitért a közfoglalkoztatási helyzetre. 
Konkrét példaként a Városgazda Kft.-t 
említette, ahol az engedélyezett 40 fős 
létszámból csak 27-et tudtak „feltölteni”.

                                               

Udvariasan, 
de kíméletlenül 

Pozitív fejleményekről is beszámolhatott 
Bráz György. Megújult az Ifjúsági park 
és két játszótér, parkoló létesült a római 
katolikus templomnál, kicserélték a Ti-
sza-sziget villamoshálózatát, megkezdő-
dődött a Barcsay tér felújítása. 
A több mint másfél órás városházi közmeg-
hallgatáson csaknem egy órán át Német 
Emil vitte a prímet. Egyéni sérelmeit kö-
zösségi problémákká alakítva ostorozta az 
önkormányzatot, a polgármestert, a Pol-
gármesteri Hivatalt, a Tisza Média Kft-t, a 
Városgazda Kft-t. Erősen negatív jelzőket 
használva egyebek mellett dokumentumok 
meghamisításával vádolta meg a hivatalt. 
Dr. Fülöp György alpolgármester az embe-
ri méltóságot sértőnek nevezte a felszóla-
lást, s arra kérte Németh urat, hogy ha va-
lóban a problémák megoldásán fáradozik, 
akkor ne csak a nyilvános fórumokat láto-
gassa, ahol szerepelhet, hanem a tisztség-
viselői, képviselői fogadóórákat is. 
Kispál István felszólalásában többek kö-
zött arról beszélt, hogy a kerékpárosok 
valósággal kisajátítják a járdákat, holott 
az esetek döntő többségében nem is köz-
lekedhetnének rajtuk. Ráadásul a renitens 
biciklisták még fel is háborodnak, ha fi-

gyelmeztetik őket. Erre reagálva mind az 
önkormányzat, mind a rendőrség követ-
kezetesebb ellenőrzést ígért. Ahogy Bráz 
György fogalmazott, ő azt várja el a köz-
terület-felügyelőktől, hogy munkájuk so-
rán legyenek udvariasak, ugyanakkor kí-
méletlenek a szabálysértőkkel szemben. 
Nadanicsek Imréné - leszögezve, hogy 
ő úgy érzi, jó tiszaújvárosinak lenni - a 
szolgáltatókat kritizálta, főleg azért, mert 
pontatlanul, hiányosan tájékoztatják az 
ügyfeleket. Kaló Tibor - Németh Emilre 
utalva - az időkorlát bevezetését, alkal-
mazását javasolta a közmeghallgatáso-
kon. Ő is dicsérő szavakkal illette a vá-
rost, mint mondta, 1962 óta él itt, látja a 

fejlődést és hálát ad a sorsnak, hogy tisza-
újvárosi. De lát problémákat is. A Kazin-
czy iskola Teleki Blanka út menti keríté-
sének átépítését, a zeneiskola melletti te-
rület virágosítását és a Derkovits Művelő-
dési Központ keleti oldalán lévő járda fel-
újítását javasolta.
Dusza László ezúttal utolsóként kért szót. 
Néhány közterületi probléma - burkola-
tok, vízelvezetőrácsok, rámpakorlátok - 
megoldását szorgalmazta. 

                                                 

Csendben, szerényen 

Tiszaszederkényben is volt fejlesztés fel-
újítás a legutóbbi közmeghallgatás óta. 
Elkészült a református temető díszkapu-
ja, befejeződött a Bajcsy-Zsilinszky ut-
ca vízelvezető rendszerének felújítása, el-
bontották az Ady utca 4. sz. alatti ingatla-
non a romos melléképületeket, áthelyez-
ték a kerítést, és a Zöldülő Tiszaújváros 
programban újabb 33 fát ültettek a város-
részben. 
Mészáros József köszönte szépen a dísz-
kaput, de megjegyezte, hogy a mellette 
lévő kiskapu szorul, rendkívül nehéz ki-
nyitni. (Ottjártunkkor - hétfőn - nem ész-
leltük a hibát, valószínűleg kijavították.) 
A Dózsa György úti járda problémájára - 
az útnál és a telkeknél alacsonyabban van 
- egyelőre nem talált megoldást az önkor-
mányzat. Mészáros úr is egyetlen meg-
oldásig jutott: gumicsizmát húz, ha esős 
időben arra jár. 
A csapadékkal függ össze Csesznák Sán-
dorné panasza is. A kocsma és a bolt hom-
lokzati oldalán lévő függőleges ereszcsa-
tornákat „erős emberek” összelapították, 
a kocsma hátsó oldalán lévő csatorna pe-
dig földdel, növényzettel teli, így a csapa-
dék nem a megfelelő helyre jut. 

Ferenczi László

Katasztrófavédelmi gyakorlat

Gázfelhő és poliol

3. oldal2018. október 18. Aktuális

A poliol üzem helyszínét mutatja Gályász Dániel. A kép jobb 
oldalán a piros rész az épülő konténerváros helyét jelöli. 

A tűzoltók vízfüggönnyel hígították a gázkoncentrációt. 

A kicsik is komolyan vették a gyakorlatot. 

Csengéné Bányász Mária Terézia eskütétel közben. 

A református temető új kapuja. 

Itt bizony eső esetén elönti a víz a járdát. 

Kispál István



Október 16-án, az újraélesz-
tés világnapján nyitott ka-
pukkal várták az érdeklődő 
lakosságot a mentőállomá-
sok. Az országos kampány-
hoz a Tiszaújvárosi Mentőál-
lomás is csatlakozott, a hely-
színen szakszerű segítség 
mellett bárki elsajátíthatta az 
újraélesztés alapjait.

A Tiszaújvárosi Mentőállomáson gimna-
zisták és óvodások váltották egymást. Két 
turnust hirdettek aznap délelőttre, de gya-
korlatilag fél tíztől kora délutánig folya-
matosan váltották egymást a bemutatóra 
érkező érdeklődők. 
Koczákné Vincze Kata mentőtiszt a sta-
tisztikákról, baleseti adatokról, az új-
raélesztés alapfogásainak elsajátításá-
ról, és saját mentős történeteiről beszélt 
a diákoknak. Az elméleti „oktatás” után 
gyakorlati fogások jöttek. Egy ambuba-
bán önkéntes diákok részvételével imi-
táltak egy feltételezett rosszullétet, a baj-
ba jutotthoz a fiatalok hívtak segítséget,a 
112-n, miközben a mentők kiérkezéséig 
a mentésirányítási központ navigálta el a 
diákokat a segítségnyújtásban és az újra-
élesztésben.
- A mentésirányítási központ szakembe-
reinek közreműködésével végzett tele-
fonos újraélesztési gyakorlaton bemutat-
tuk a laikusoknak, hogy egy ilyen stresz-
szes beavatkozás alkalmával sem marad-
nak egyedül, hisz a központból segítenek 
nekik. Hazánkban átlagosan 25 percen-
ként hal meg valaki hirtelen szívhalál kö-
vetkeztében, becslések szerint kétharma-
duk élete megmenthető lenne, ha az első 
3-5 percben az ott lévő laikusok megkez-
denék az újraélesztést. Sajnos ezer em-
berből mindössze csak 17-en tudnak új-
raéleszteni, ha ez a szám magasabb len-
ne, talán többen kaphatnának esélyt az 
életre is - magyarázta a gimnazistáknak 
Koczákné Vincze Kata.
A bemutató után maguk a tanárok, diá-
kok is kipróbálhatták az újraélesztést. A 
mentőgarázsban parkoló gépkocsik mel-

lé 8 ambubabát fektettek le, ezeken gya-
korolhatták kis csoportokban az alapokat. 
- Nem próbáltam még soha az újraélesz-
tést, sem ilyen helyen, sem élesben, de ha 
olyan lenne, szerintem sokkot kapnék, én 
ilyen típus vagyok, de utána észhez tér-
nék és segítenék. Megnézném, hogy van-
nak-e életjelei a sérültnek és hívnám a 
112-t. Ahogy csináltam, végigfutott a fe-
jemben, hogy éles helyzetben ezzel egy 
ember életét is meg tudjuk menteni - nyi-
latkozta Kalapos Zsófia, az Eötvös diákja.
- Nehéz volt ezt csinálni, mert saját test-
súllyal kellett volna, de igyekeztem meg-
oldani - veszi át a szót egy másik újra-
élesztést próbáló tanuló, Lévai Zsófia. - 
Egy baleset vagy rosszullét helyszínén 
biztos eszembe jutna ez a tudás és fel-
használnám, és próbálnék segítséget hív-
ni. Hozzákezdenék mindenképp az élet-
mentéshez, adott esetben bírja a gyom-

rom a véres látványt is, legalábbis így 
gondolom. 
A diákok mellett a kísérő tanárok is ér-
deklődve figyelték az előadást, többen a 
gyakorlati fogásokat is kipróbálták. 
- Ezt kipróbálni csak ilyen alkalmakkor 
van lehetőségünk, de én fontosnak tar-
tom ezzel foglalkozni rendszeresen, osz-
tályfőnöki órákon. Nekünk az iskolában 
nincs ambubabánk, tudom drága, de na-
gyon jó lenne, mert ha néhányan megta-
nulnánk az alapokat, azt évi egy-két al-
kalommal tanórán átadhatnánk a diákok-
nak. Az újraélesztés és az elsősegélynyúj-
tás terén alaptudásban a sportoló gyere-
kek előnyben vannak, nekik szerintem ta-
nítják is. Diákjaink másik csoportja, akik 
birtokában lehetnek ilyen ismereteknek, 
azok, akik éppen a jogosítvány megszer-
zése közben vannak, de véleményem sze-
rint ezt hamarabb kellene tanulni, taníta-
ni. Nekem is sok új dologgal szolgált a 
bemutató. Lenne lélekjelenlétem ezt csi-
nálni, ha úgy hozná az élet, bár csecsemő-
nél nem merném bevállalni. Az egy má-
sik dolog, hogy vajon bírnám-e fizikailag 
- mondta lapunknak Nagy Magdolna, a 
gimnázium pedagógusa. 

A mentőállomás szolgálatban lévő dol-
gozói teljes létszámmal kivonultak a be-
mutatóra, ők segédkeztek a kiscsoportos 
gyakorlatnál. 
- Egész ügyesek a gyerekek, rá kell érez-
niük erre. Általában a ritmussal vannak 
problémák, meg kell szokni, hogy milyen 
mélyre nyomunk és milyen szaporán. Tel-
jesen más a gyakorlat és az elmélet. Mi-
előtt elkezdtem a mentőápolói szakmát, 
akkor elméletben könnyen ment és bi-
zony kint a gyakorlatban szembesültem 
vele, hogy, milyen nehéz lenyomni 4 cen-
ti mélyre a kompressziót, menyire áll el-
len az emberi test - mondja Kiss Tóth Fe-
renc mentőápoló.
- Szerintem a gyerekek bátrabbak, meg 
merik csinálni, amit kell, nagyon ügye-
sek, érdeklődőek, ez fontos. Ők próbál-
koznak, mi pedig kijavítjuk a hibás moz-
dulatokat. Azt gondolom, hogy fontos mi-
nél hamarabb elkezdeni ezt az oktatást, 
hiszen bárki, bármikor, bárhol szorulhat 
segítségre és ilyen helyzetben jó, ha kö-
zelben van az értő segítség - nyilatkozta 
Pallagi Balázs mentőápoló.

berta

Sertéspestissel fertőzött vaddisznót találtak Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyében, pontosabban Tar-
cal külterületén. Mivel Tiszaújvárost is a fertőzött 
települések közé sorolta az Állategészségügyi Hi-
vatal, így kíváncsiak voltunk arra, hogy mi ez a 
betegség és érinti-e a lakosságot. Kérdéseinkre Dr. 
Bognár Lajos országos főállatorvos válaszolt.  

- Mit kell tudnunk a sertéspes-
tistől?
- Az afrikai sertéspestis egy ví-
rusos betegség, amely kizárólag 
a vaddisznókat és a házi serté-
seket  betegíti meg. A betegsé-
get csakis laboratóriumi körül-
mények között, virológiai vizs-
gálattal lehet  megállapítani. Ha 
a vizsgálat pozitív, azaz megál-
lapítható a sertéspestis, abban 
az esetben állat- egészségügyi 
intézkedések lépnek életbe az 
adott területen.  
- Mik ezek az intézkedések?
- Attól függően, hogy a beteg-
séget házi sertésben vagy vaddisznóban állapítja meg a ható-
ság, különböző intézkedések szükségesek. Vaddisznó esetében 
- mint jelen esetben is- úgynevezett fertőzött területet jelölnek 
ki ott, ahol a beteg állatot találták. Az intézkedések leginkább a 
vadászatra jogosultakat érintik, a vadászat szervezését korlátoz-
zák. Amennyiben házi sertésben állapítják meg a betegséget, ak-
kor egy 3 km-es védőkörzetet és egy 10 km sugarú körben meg-
figyelési körzetet jelölnek ki.
- Miért került Tiszaújváros és környéke a sertéspestistől fertő-
zött települések közé?
- Mivel Borsod megyében, Tarcal külterületén egy egészséges-
nek látszó kilőtt vaddisznóból a sertéspestis vírusát mutatta ki a 
NÉBIH referencia laboratóriuma, ezért az adott területet  fertő-
zöttnek minősítették, ami több vadászterületet is érint, többek kö-
zött Tiszaújvárost és környékét. Ezen a területen teljes vadászti-
lalmat rendeltek el mindaddig, amíg a megfelelő számú elhullott 
vaddisznóból meg tudjuk állapítani, hogy a vírus a területen mi-
lyen mértékben terjedt el. A vadászoknak éppen ezért fokozottan 
kell keresniük az elhullott vaddisznókat és valamennyi kilőtt vad-
disznót virológiai vizsgálatnak kell alávetni a betegség megálla-
pítása vagy kizárása érdekében. Az elhullott, illetve kilőtt állato-
kat a megfelelő módon kell tárolni, illetve megsemmisíteni. A há-
zi sertéseken is klinikai vizsgálatot kell elvégezni a vágást, illetve 
a szállítást megelőzően. Arra kérjük az állattartókat, amennyiben 
házi vágást végeznek, azt is jelentsék be az állatorvosoknak, akik 
vért vesznek a vágás során. A nagyüzemi állományokban a szo-
katlan elhullás vagy megbetegedés gyanúját is azonnal jelenteni 
kell. Probléma esetén az állam kártalanítja a károsultakat, de csak 
abban az esetben, ha az állattartó üzem mindent megtesz a beteg-
ség elkerülése érdekében és betartja az állategészségügyi, járvá-
nyügyi és higiéniai szabályokat, valamint beteg állat esetén idő-
ben bejelenti az állatorvosnak.
- Van-e teendője a lakosságnak? Mennyiben érinti ez a betegség 
a sertéshús-fogyasztást?
- Az afrikai sertéspestis csak és kizárólag a sertést betegí-
ti meg. Semmilyen közegészségügyi hatása nincs az emberre, 
sem közvetlenül sem közvetve. Ugyanakkor arra kérjük a tú-
rázókat, hogy amennyiben rendellenes viselkedésű vagy elhul-
lott vaddisznót látnak, jelentsék az állat- egészségügyi hatóság-
nak. A fertőzött területeken figyelemfelhívó táblákat helyeznek 
ki, hogy mindenki számára világos legyen, hogy mi a teendő. 
Nagyon fontos megemlíteni, hogy a kirándulók ne dobjanak el 
szendvicsmaradékot, mert a szalámi hónapokig fertőzött ma-
radhat és megbetegítheti a vaddisznót. A vírus természetes vagy 
közvetett úton terjedhet. A közvetett megbetegedést az ember 
okozza az előbb említett esetleges szemeteléssel. A vaddisznók 
egymásnak is átadhatják a fertőzést, ez  a természetes útja a fer-
tőzés továbbterjedésének. Ezt a folyamatot meggátolni nem le-
het, de a vírust helyhez kötni igen. Amennyiben ez sikerül, ak-
kor is néhány éves kitartó munka szükséges ahhoz, hogy a vírus-
tól teljesen mentesíteni lehessen a vaddisznóállományt. 
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Újraélesztési gyakorlat

Indíts újra egy szívet!
Emberre nem veszélyes 

Sertéspestissel 
fertőzve

Koczákné Vincze Kata

4. oldal 2018. október 18.Mindenes

A vírus a vaddisznókat és a sertéseket betegíti meg. 

Dr. Bognár Lajos

Egymást érték a csoportok a mentőállomáson. 

Újraélesztés telefonos segítséggel.

Menni fog ez!



Őszi kirándulás

Ovisok a szigeten

Tiszaújváros óvodásai évek óta minden ősszel ki-
látogatnak a Tisza-szigetre. Ilyenkor sok-sok állo-
más, feladat és tízórai is várja a gyerekeket. 

Egy hete a buszról leszállva a mindig érdekes tűzoltóautó állt a 
gyerekek útjába. A legkisebbek rögtön birtokba is vették a jár-
művet, jöttek-mentek körülötte, sorban álltak, hogy beülhesse-
nek a vezető- fülkébe és felpróbálhassák a nehéz védősisakot. A 
Tisza partján a horgászattal és a halakkal kapcsolatos ismeretek-
kel gazdagodhattak a kicsik, és nem maradhatott el a jól ismert 
csaliaraszoló verseny sem. Idén ismét eljöttek a vadászok is, és 
elhozták a hazánkban őshonos nagyvadak preparátumait. Rö-
vid ismerkedés után játék következett. A fűben szétszórt képe-
ket kellett megkeresni és felismerni, hogy milyen állat van rajta. 
- Ilyen pecsétet kaptam a kezemre - mutatja jutalmát Kovács Vi-
vien. - Azért kaptam, mert meg tudtam mondani, hogy a képe-
men egy kacsa van.
A Tiszaújvárosi Kajak- Kenu és Sárkányhajó Egyesület tagjai 
megmutatták a kajak és a kenu közötti különbséget. Bár a ha-
jókat most nem tették vízre, azért bele lehetett ülni, a szárazföl-
dön ki lehetett próbálni. A fák között vadállatok „leselkedtek” az 
ovisokra. A bátrabbak íjjal hungarocell medvére vagy vaddisz-
nóra célozhattak. A méhész munkájába is belepillantottak a gye-
rekek, a bemutató közben finom mézet is kóstolhattak. 
- Megmutatom nekik a méhész felszerelést, a méhkaptárt belül-
ről - mondja Sávolyi György méhész. - Megbeszéljük, hogyan 
születnek a kis méhek, és hogy milyen nagy különbség van a 
méhek és a darazsak között.
A sziget túloldalán állatos képeket csoportosítottak a gyerekek, 
aszerint, hogy földön, vízen vagy levegőben láthatjuk őket a 
leggyakrabban. A sikeres feladatmegoldás után papírból készült 
kishajót bocsátottak útjára a Tiszán. Továbbsétálva szemétválo-
gatás várt a gyerekekre. Az összegyűjtött hulladékokról kellett 
eldönteni, hogy melyik szelektív gyűjtőbe kell kerülnie. A ter-
mészetjárók fára rejtett állatkeresést szerveztek, de nem marad-
hattak ki az ősz gyümölcsei sem. A szőlővel, szilvával, almával 
megrakott asztal körül verseket, mondókát rögtönöztek az óvo-
dások.  
- Ez a kirándulás nagyon jó alkalom arra, hogy kijöjjünk az 
óvoda falai közül és megismerkedjenek a gyerekek az őszi Ti-
sza-parttal, az évszak színeivel, terméseivel - magyarázza Si-
mon Imréné, a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda környe-
zeti munkaközösség vezetője. - Mindemellett érdekes, a termé-
szethez kapcsolódó foglalkozások, sportágak képviselői is sok 
hasznos tudnivalóval látják el a gyerekeket.
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Erdei állatkereső.

Az ősz gyümölcseivel.

Nagyvadak között.

Felszentelésének 25 éves évfordulóját ünnepelte az elmúlt hétvégén a 
tiszaújvárosi római katolikus templom. Több száz hívő és mintegy 20 
paptestvér jelenlétében Dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrálta a búcsúi 
szentmisét, de körmenetet és orgonakoncertet is tartottak a híveknek a ju-
bileum alkalmából.
1993 szeptemberében Dr. Seregély István akkori egri érsek a Magyarok 
Nagyasszonya tiszteletére szentelte fel a tiszaújvárosi római katolikus 
egyházközség új, háromhajós, bazilika stílusban épült templomát. A 25 
éves jubileumra emlékezve már szombaton szentségimádást és fáklyás 
körmenetet tartottak. Vasárnap délelőtt pedig rendhagyó időutazásra vár-
ták a híveket, akiknek Szrogh Károly katekéta, építészmérnök mutatta be 
az egyházközség gyarapodását és történetét, felelevenítve azokat a jelen-
tősebb munkálatokat, amelyek az elmúlt negyedszázadban itt szolgált lel-
kipásztorok nevéhez fűződtek. Ezt követően Forgács Linda zenetanár or-
gonakoncertjét hallgathatta meg a szép számú közönség. 
Az ünnepre ellátogatott Dr. Ternyák Csaba egri érsek, aki köszönetet 
mondott a híveknek, az itt szolgált plébánosoknak és a városvezetésnek 
is, amiért a kezdetek óta anyagilag és erkölcsileg egyaránt segítik a helyi 
felekezetek életét, valamint az iskolákon keresztül az egyházi oktatást. A 
főpásztor arról is beszélt, hogy mindannyian Mária gyermekei vagyunk .
- Mi így vagy úgy, hűségesen vagy hűtlenül, elcsatangolva vagy vissza-
térve, de Mária gyermekei és Mária népe vagyunk. És amikor ezt mi meg-
valljuk, akkor vitathatatlanul, őseinknek a hitén vagyunk, az őseink hité-
ből táplálkozunk -  fogalmazott prédikációjában Dr. Ternyák Csaba, aki a 
szentmisén Bolgár István személyében új lektort, azaz felolvasót is ava-
tott. 
Pásztor Pascal, a néhány hete kinevezett új plébános szerint a búcsú ma-
gában hordozza a megújulást, és az ünnepre való készület tömör képet 
mutathat az egyházközség életéről. Mint mondta, ennek köszönhetően 
sok elképzelést sikerült megvalósítani már most az évforduló alkalmából. 
Ami pedig kimaradt, azon közösen dolgoznak majd a jövőben.

Kereki Gergely

Húsz paptestvér is érkezett az ünnepre.

Az önkormányzat ajándékát Bráz György polgármester 
és dr. Fülöp György alpolgármester adta át. 

Háromhajós bazilika stílusú templom épült 1993-ban.

Több száz hívő vett részt az ünnepi szentmisén. 

Az ünnepre ellátogatott dr. Ternyák Csaba egri érsek, és ő celebrálta a búcsúi szentmisét. 
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A híveket Szrogh Károly időutaztatta.

Forgács Linda



Az állatok világnapján

Jó szívvel adakozva segítettek 
„A kutyának csak egy célja van 
az életben: elajándékozni a szí-
vét.” (Joe Randolph Ackerley) Va-
lahogy minden kutya szemében ez 
a cél csillog, akinek még nincs gaz-
dája. Még - mondjuk bízva a jövő-
ben, hogy lehet akár három lába, 
egy szeme, azért minden kutyának 
jár egy tökéletes gazdi. Vagy for-
dítva...

Október negyedike az állatok világnapja. Ilyen-
kor nagyobb figyelmet kapnak az otthontalan, 
gazdátlan állatok, így városunkban is. Az isko-
lákban gyűjtést szerveztek, a Kazinczy Ferenc 
Református Általános Iskola diákjai a Miskol-
ci Állategészségügyi telep lakóinak gyűjtöttek 
eledeleket, takarókat, plédeket. 
- Hoztam kutyaeledelt és macskajátékot - 
mondta Zsombi az október 4-i gyűjtés reggelén 
-, mert szeretem az állatokat. Bár nincs háziál-
latom, ha lenne, akkor macska lenne. 
- Kutyatápot hoztam - mondta Nagy-Károlyi 
Médea -, nagyon tiszteljük az állatokat, nekünk 
öt kutyánk is van. Azoknak az állatoknak gyűj-
tünk most, akiknek nincs otthonuk. Sok ilyen 
állat van, Polgáron is a piacon szoktam látni, 
nagyon sajnálom őket. 
- Macska- és kutyaeledelt is hoztam - mond-
ta Czakó Zsófia -, nagyon szeretem a kutyákat. 
Van egy ötéves golden retrieverünk, nagyon 
szeretjük, minden nap játszom vele az udvaron, 
nagyon hozzánk nőtt. 
Az állattartás nagy felelősség. Ezt már a leg-
kisebbek is tudják, tudniuk kell, hisz nem csak 
arról szól, hogy játszunk egy nagyot a kisku-
tyával. Etetni, oltásra vinni, és minden nap 
többször sétáltatni, ez mind-mind hozzátarto-
zik, lehet akár mínusz húsz fok, vagy épp sza-
kadó eső. 
A Miskolci Állatsegítő Alapítvány és a Mályi 
Madármentő Állomás javára szervezett gyűj-
tést a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általá-
nos Iskola. Egy héten át várták az adományo-
kat az iskolában, hogy aztán a legtöbbet adako-
zókkal együtt elvigyék az állatmenhelyre, és a 
madármentő állomásra. A gyerekek múlt csü-
törtökön pakolták kisbuszba az összegyűlt ado-
mányokat, el se fért mind, így cégünk autójába 
is jócskán került a gyerekek adományaiból. El-
ső utunk a Sajószigeti úti állatmenhelyre veze-
tett. Kétszázötven kutya átmeneti otthona ez a 
menhely, köztük sokan igazán siralmas állapot-

ban kerülnek ide. Így Lucky is, akit egy út mel-
lett egyedül kóborolva találtak meg. 
- Ahhoz képest, hogy a fogai alapján olyan 7-8 
hónapos lehet, mindössze két és fél kiló, pe-
dig magas kutya - mondta Horváth Rita men-
helyvezető -, nagyon fejletlen szegényke, kriti-
kus az állapota, kérdés, hogy túléli-e ezt az egé-
szet. Az első dolgunk az volt, amikor idekerült, 
hogy alaposan megfürdettük, bolhátlanítottuk, 
kullancstalanítottuk. Fokozatosan kell neki en-
nivalót adni, hiszen annyira össze van szűkülve 
a gyomra, hogy ilyenkor akár tragédia is történ-
het, felpuffadhat, ha sokat eszik. Emellett pedig 
vitamininjekciókat és tablettákat is kap. 
És ő csak egy a sok-sok gazdátlan kutya közül. 
- Kétszázötvenen vannak most - mondta Rita 
-, az utóbbi egy hétben rengeteg balesetes ku-
tya jött be, bőrbetegek, akik nagyon elhanya-
golt állapotban vannak, alultáplált, elütött ku-
tyák. Olyan is volt, akinek benőtt a lánc a nya-
kába, az orvosi szobánk most teljesen tele van. 
A menhely is. Várólistánk van, tehát most a kó-
bor kutyákat nem tudjuk befogadni, annyira te-
le van a menhely. Elsőbbséget élveznek a bal-
esetes kutyák és a vemhes szukák. 
Évről-évre egyre több iskola gyűjt a gazdát-
lan állatoknak, a széchenyisek már tavaly is 
gyűjtöttek, idén pedig megduplázták a tavalyi 
mennyiséget. 
- Többször is jártam már itt az alapítványnál 
- mondta Árkosi Adrienn szervező tanár -, és 
mindig fájt a szívem a gazdátlan állatokért, lá-
tom, hogy milyen áldozatos munkát végeznek 
az itt dolgozók. Rengeteg ételre van itt szük-
ség, ezért gondoltam a gyűjtésre. Tavaly 700 
kg gyűlt össze, idén majdnem 1400-at sikerült 
gyűjteni. Büszke vagyok a gyerekekre, hogy 
ilyen jószívűek és szeretnek adakozni. Töb-
ben is segítették a gyűjtést, a legtöbb adományt 
gyűjtő felsős osztályt az Angyal Bowling Klub 
látja majd vendégül egy játékra, a Scarpa Piz-
zéria állja majd a pizzát, a legsikeresebb alsós 
osztály pedig a Csemeteházban tölthet majd el 
két órát, animátor vezetésével. Németh Sán-
dor vállalkozó pedig abban volt segítségünkre, 
hogy elszállítsuk az adományokat, és egy busz-
nyi gyereket a menhelyre. 
Nagy élmény volt ez a délután mindenkinek, a 
gyerekek nem győzték fotózni a kennelekben 

lévő kutyákat, a szabadban pedig agyonsimo-
gatták őket. 
- Nagyon örültem annak, hogy van egy ilyen 
gyűjtés - mondta Marek Liliána -, így esélyt ad-
hatunk ezeknek az állatoknak. Szerintem job-
ban tennék az emberek, ha nem dobnák utcá-
ra a kutyáikat, ha már az övék, akkor lássák el 
őket, és ne bántsák, hanem adjanak nekik mi-
nél több szeretetet. 
- Nagyon tetszenek ezek a kutyák - mondta Lu-
kács Gerda -, nagyon kedves mindegyik. Jó 
lenne mindet hazavinni. 
A nap ezzel még nem ért véget, a következő 
állomás a Mályi Madármentő Állomás volt. A 
legnagyobb „sztárok” az őzikék voltak, akik az 
emberi felelőtlenség miatt kerültek ide. 
- Nyár elején érkeztek - mondta Lehoczky 
Krisztián, a madármentő állomás vezetője -, 
sajnos őket összeszedték erdőn-mezőn. Sok-
szor van olyan, hogy az anyaőz lefekteti a bor-
ját, az emberek pedig azt hiszik, hogy árva, és 
később jönnek rá, hogy nem kellett volna bán-
tani. Ha tehát séta közben találunk egy őzet, ne 
fogjuk meg, ne nyúljunk hozzá, hagyjuk ott. 
Az őzikék azóta már szabadok, de sok olyan 
madár van, akik már soha nem tudnak teljes 
életet élni, olyan sérült madarak, akik már nem 
tudnak repülni. Ilyen Jázmin, az egerészölyv is, 
aki áramütés miatt veszítette el a jobb szárnyát. 

Rengeteg olyan madár van, akiket meg lehet 
gyógyítani és újra szabadon engedni. És hogy 
mi a teendő, ha bajba jutott madarat találunk? 
- Akármilyen pici is az a madár, ha meg lehet 
menteni, akkor megtesszük - mondta Kriszti-
án -, a legjobb, ha felhívnak bennünket. Itt va-
gyunk Borsod megyében, ha energiánk engedi, 
akkor el is megyünk a madárért, minden mada-
rat fogadunk. A madarak állatorvosi ellátásban 
részesülnek, ha szükséges, akkor műtétre is el-
visszük őket. 

Fodor Petra

6. oldal 2018. október 18.Állati

Beszaladt a csoportképbe az egyik „kedvezményezett” is. 

Kutyák és macskák a menhelyen, a gyerekek mindet megnézték. 

A madármentő állomás egyik lakója. A gyerekek adták át az adományokat. Izgalmas volt a látogatás. Ma már szabad az őzike. 

A Kazinczyban is gyűjtöttek a gazdátlan, 
otthontalan állatoknak. Játék az „idősotthon” lakóival. 

Idő kell még Lucky gyógyulásához. 



A Tisza TV műsora
Október 18., csütörtök

9:00 Héthatár: Közmeghallgatás - Sertéspestis - Gyalog-
ló-nap - Iskolafejlesztés - Ősz a szigeten – Katasztrófavédel-

mi gyakorlat - Újraélesztés - Poloska -  Sport 
9:15 Hétről-Hétre: Állatok világnapja - Társasházi fórum - 

Színház határok nélkül - Zeneiskola -nosztalgia - Közelmúlt 
- Sport  

(A műsor a szerdai adás ismétlése.)

Október 24., szerda
18:00 Héthatár: Ünnepeltünk október 23-án - Rákász-kon-

cert - Mesés hétpróba -  Sport 
18:15 Hétről-Hétre: Indítsunk újra egy szívet! - Szklerózis 
multiplexszel is csodákra képes - Balesetek, tragédiák, fi-

gyelmetlen sofőrök, szabálysértők - Közelmúlt - Sport

Október 25., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés ismétlése

Utána a szerdai adás, majd a testületi ülés ismétlése

Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár

Tiszaszederkényi Művelődési Ház

Óvárosi KULT Galéria
Szilágyi Józsefné Böbe - A quilling világa SM betegként
Helyszín: Bocskai út 33.
Látogatható: 2018. november 24-ig.

Városi Kiállítóterem

Varga Éva szobrász és Seres László festőművész 
EGYIDŐBEN című kiállítása
Helyszín: Barcsay tér 2-4.
Látogatható: 2018. október 26-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár

Városunk közlekedése – kamarakiállítás
A kiállítás október 24-től november 19-ig látható.

Október 24. (szerda) 10.00 óra
Lelki fitnesz várandósoknak és kisgyermekes anyukáknak
Nagyszüleink öröksége
A beszélgetést vezeti: Ujjné Tellér Gabriella könyvtáros, fej-
lesztő biblioterapeuta.
A beszélgetés közben a babáknak lehetőségük van közösen 
játszani.
Helyszín: a Gyermekkönyvtár

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár

Október 18. (csütörtök) 14.30 óra
Könyvtári délután 
Hit, szeretet, vágyakozás, elmúlás - emberi érzések  Aranyos 
Ervin tolmácsolásával
A foglalkozást vezeti: Kéki Lajosné
Helyszín: Tiszaszederkényi Idősek Klubja

Október 19. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután 
Nyelvi játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők,
stratégiai játékok, kártyajátékok tanulása felnőtteknek.
Játékmester: Borsósné Doktor Éva könyvtáros

A fele sem tréfa!

Színházéltető csúcstartók
A félemeleten az Országos 
Színháztörténeti Múzeum 
Fenn az ernyő című kiállítá-
sát rendezték be, az aulában 
pillanatképeket láthatunk a 
tavalyi színházi találkozóról. 
Ilyen színházi hangulatban 
fogadták a Színház Határok 
Nélkül lelkes nézőközönségét 
és a tájoló határon túli társu-
latokat a Derkovits Művelő-
dési Központban.

Négy előadás, három társulat, Nagyvá-
radról, Szatmárnémetiből és Komárom-
ból. Voltak már nálunk sokszor, hoztak 
komédiát, tragédiát, nagy klasszikusokat 
és újító modern előadásokat. Idén min-
denki humorban utazik, a színpadon a ze-
néé és a vidámságé lesz a főszerep a no-
vember 19-ig tartó őszi színházi fesztivá-
lon.
- A humor és a komédia jegyében fűztük 
fel az idei színházi előadásokat - mond-
ta a Színház Határok Nélkül 2018-as éva-
dának nyitányán Mátyás Zoltán, a műve-
lődési központ igazgatója. - A tiszaújvá-
rosi közönség szereti ezt a műfajt, ezt mi 
sem bizonyítja jobban, hogy szinte min-
den előadásunk teltházas. Idén 14. alka-
lommal rendezzük meg az őszi színhá-
zi fesztivált, a találkozó első előadását, a 
Charley nénjét a szatmárnémeti színészek 
hozták el. Hogy bemutathassák azt a kul-

túrát, amit ők képviselnek, ahhoz támo-
gatókra van szükség. Támogatókra, akik 
anyagilag hozzájárulnak a rendezvény 
megszervezéséhez és olyan támogatók-
ra, akik a színházat éltetik - mondta Má-
tyás Zoltán. 
A helyi közönséget csúcstartóknak neve-
zete az intézmény igazgatója, hiszen a ha-
táron túli színházakra kíváncsi nézők idén 
minden eddigi rekordot megdöntve több, 
mint 170 bérletet vásároltak az idén. 
A fesztivált a Szatmárnémeti Északi Szín-

ház Harag György Társulatának főigaz-
gató menedzsere, Nagy Orbán nyitotta 
meg. A direktor ünnepi köszöntőjében a 
tiszaújvárosi és a Tiszaújvároshoz hason-
ló művelődési központokat méltatta, akik 
az elmúlt évtizedekben utat nyitottak a 
határon túli alkotók és műhelyek előtt. 
- Színházunk magyar tagozata idén 65 
éves - kezdte a direktor. - Nagyszerű ven-
déglátókat köszönthetek és egy mindig 
hálás, értő, odaadó közönséget, egy olyan 
helyen, ahová mindig jó visszatérni. Is-
merős terep nekünk Tiszaújváros, hiszen 
évadról-évadra örömmel térünk vissza. 
Ismerős a terep, mindig szívesen jövünk, 
ha hívnak, de nem csak mi, hanem más 
társulatok is, más határon túli műhelyek 
is. A határon túli alkotók korábban aligha 
jutottak el magyar közönséghez, de kö-
szönhetően olyan településeknek, mint az 
önöké is, felfigyeltek ránk, figyelemmel 
követnek minket és szeretnek. Mi határon 
túli magyar színjátszók sokan fontosnak 
tartjuk ezt, és szívesen teszünk eleget ha-
sonló meghívásoknak - mondta Nagy Or-
bán, majd felgördült a függöny és elkez-
dődött a három felvonásos zenés vígjáték.
A Színház Határok Nélkül következő 
előadása a hónap végén, október 27-én 
lesz, akkor a Komáromi Jókai Színház 
vendégszerepel nálunk. A társulat a Naf-
talin című komédiát hozza el a tiszaújvá-
rosi színpadra. 

berta

Fagottkoncert
A Vándor Sándor Zeneiskola meghív minden kedves érdek-
lődőt 2018. október 25-én 17.00 órától Lakatos György fa-
gottművész hangversenyére. A Liszt- és Bartók-Pásztory-dí-
jas Lakatos György a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
docense, számos hazai és nemzetközi verseny győztese. Eu-
rópa szinte minden országában koncertezett vagy tanított, de 
turnézott Amerikában és Kanadában is.
A belépés díjtalan. 

   Hok Csaba
  intézményvezető

Jó hangulat, kellemes napsütés, kényel-
mes túraruházat és a résztvevők lelkese-
dése birtokában tettek városnéző túrát a 
Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általá-
nos Iskola tanulói és pedagógusai a Ma-
gyar Szabadidősport Szövetség felhívá-
sára és a Gyaloglás Világnapja (WWD) 
tiszteletére. Rendezvényünk célja a gya-
loglás népszerűsítése, mely kitűnő kap-
csolatot nyújt az iskola nevelési feladatai-
hoz is. Az esemény mottója: „Ismerd meg 
lakóhelyed gyalog(lással), kirándulj a ter-
mészetben a szürke hétköznapok után!” A 
gyaloglás, a séta rendszeresen űzve alkal-
mas lehet az egészség megtartására, tár-
sakkal, barátokkal, iskolai közösségben 
gyakorolva pedig remek időtöltés. Ki-
emelt figyelmet jelent számunkra a ter-
mészet védelme és lakóhelyünk neveze-
tességeinek megismertetése is a tanuló-
inkkal.
Rendezvényünk alkalmat adott az Euró-
pai Diáksport Nap eseménysorozathoz 
való csatlakozásra is. A túra idején kék 
szalag viselésével, együttérzésünkkel teli 
támogatásunkat fejeztük ki az autizmus-
sal együtt élő tanulóink felé. 
2018. október 13-én gyönyörű őszi idő-
ben 10 órakor indultunk az iskolából év-
folyamonként kis távolságot tartva, hogy 
ne borítsuk fel a közlekedési rendet váro-
sunkban. 
Az alsósok útvonala: Hunyadi iskola – 

Városház tér – Bethlen G. u. – Sajó Gát – 
Spar áruház – Munkácsy u. – Rózsa u. – 
Posta – Deák tér – Hunyadi iskola. A ta-
nulók sík terepen 4,5 km távolságot 2 óra 
alatt teljesítettek.
A felsősök útvonala: Hunyadi iskola – 
Városház tér – Bethlen G. u. – Sajó Gát 
– Dózsa Gy. u. – Huszár A. u. – Tisza u. – 
Városház tér – Hunyadi iskola. Ők sík te-
repen 7,22 km távolságot 3 óra alatt tel-
jesítettek.
Külön dicséret illeti öt vállalkozó szel-
lemű nyolcadikos diákunkat, akik saját 

kezdeményezésként futva teljesítették a 
hosszabb túratávot. Név szerint: Illés Ni-
kolett, Vágási Vanda, Szikszai Petra, Me-
zei Balázs és Kórik Ákos.
A Sajó gátján és út közben is rengeteg fo-
tót készítettünk, Krajcz Attila szülő pedig 
quadrocopter segítségével felülről készí-
tett látványfelvételeket. Köszönjük a tá-
mogatást mindazoknak, akik hozzájárul-
tak, hogy tanulóink újabb élményekkel 
gazdagodhassanak!

Markovicsné Szabó Enikő 
és Demblovszky Gábor szervezők

kronika@tiszatv.hu

Gyalogoltak a hunyadisok

A táv 4,5, illetve 7,22 km volt. 
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Tetőfokán a hangulat a Charly nénjén. 

A színházéltetők ezúttal is megtöltötték a széksorokat. 



Zöld növényi hulladék
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld 
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.) 
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a 43. héten 2018. 
október  25-én (csütörtökön) végzi el.
A hulladékgyűjtő zsákokat az érintett városrészekben kiosz-
tották, de a zöld növényi hulladék jelöletlen zsákokban is ki-
helyezhető az átadási pontokon.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Dr. Kébel Zsolt

kompenzációs listán mandátumot 
szerzett képviselő

2018. október 24-én (szerdán) 
16.00 órától 18.00 óráig

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

Közérdekű telefonszámok
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600

B-A-Z Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi 
Járási Hivatal (49) 795-026

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

(49) 341-244. (49) 341-168

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterülete-
ken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli ese-
mények bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 
49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hí-

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 
üzenetrögzítő rögzíti. 

Zöld szám
A polgármesteri hivatal  tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot-
hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van kö-
zérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes.  A te-
lefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzí-

tett bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a 
szükséges intézkedéseket. 

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától 
hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 

06-46/477-104

Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelő-
intézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi 
internetes elérhetőségen tekinthetik meg: 

http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/ index.php/
szakrendelesek 

Nagyné Kántor Judit  főigazgató

Melegvíz-mérők
 leolvasása

Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a TiszaSzolg 
2004 Kft. kollégái október 19-től október 28-ig végzik a me-
legvíz-mérők leolvasását.
A leolvasás pontos időpontjáról tájékoztatót helyezünk ki az 
épületek lépcsőházi bejáratán. 
Amennyiben a kijelölt időpont nem megfelelő a mérőóra sze-
mélyesen történő leolvasására, az eddigi gyakorlatnak meg-
felelően továbbra is lehetőség van telefonon, e-mailen, illet-
ve a lakásbejárati ajtókra kiírt üzenetben történő vízmérőál-
lás közlésére. 
- telefonos bejelentés: 06-49/544-323 vagy 06-49/341-627 
- e-mail-es bejelentés: ugyfelszolgalat@tszolg.hu
Kérjük Tisztelt Fogyasztóink együttműködését a vízórák le-
olvasásában, továbbá hogy használják a fentebb leírt lehető-
ségeket a vízmérő óra állásának bejelentésére, ezzel is segít-
ve a fogyasztás pontos elszámolását és a reklamációk elke-
rülését.
Köszönjük együttműködésüket és segítőkészségüket.
       TiszaSzolg 2004 Kft.

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás 2018. október 
22-én (hétfőn) és 23-án (kedden) változatlanul, a megszokott 
ürítési rend szerint történik.
Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a szállí-
tás napján legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyez-
ni.

Ügyfélszolgálatok nyitvatartása:
2018. október 22. hétfő   ZÁRVA
2018. október 23. kedd   ZÁRVA

Hulladékudvarok nyitvatartása:
2018. október 22. hétfő   ZÁRVA
2018. október 23. kedd   ZÁRVA

A hulladéknaptárak letöltéséhez és egyéb információkért lá-
togasson el a www.bmhnonprofit.hu weboldalra vagy keresse 
fel ügyfélszolgálatunkat.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Telefon: +36 21 3500 111
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583

BMH Nonprofit Kft.

Fertőzötté nyilvánítva
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az afrikai sertéspestis beteg-
ség vaddisznóban történt előfordulása miatt Tiszaújváros térsé-
gét az országos főállatorvos fertőzött területté nyilvánította. 
A fertőzötté nyilvánított területen a sertéstartókra vonatkozóan 
járványvédelmi intézkedéseket rendelt el az állatlétszám válto-
zására, az elhullások bejelentésére és az abból történő mintavé-
telre, a saját célra történő vágásokra, a sertészállításokra és azok 
engedélyezésére, az állatok állatorvosi vizsgálatára kiterjedően.
Az előírások megszegése esetén az állattartó élelmiszerlánc-fel-
ügyeleti bírsággal sújtható, ami az állami kártalanításból való 
kizárást vonhatja maga után.
Az intézkedésekkel kapcsolatosan kibocsátott határozat teljes 
terjedelmében megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdető-
tábláján és Tiszaújváros önkormányzatának www.tiszaujvaros.
hu honlapján.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2018. októ-
ber 25-én, csütörtökön 10 órától ülést tart a Városháza III. eme-
leti tanácskozótermében. 
Napirendi javaslat:
1. Javaslat a parkolóhely-biztosítási kötelezettség elősegítéséről 
szóló önkormányzati rendelet megalkotására
2. Javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló 38/2015. 
(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakí-
tásáról szóló 19/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet módo-
sítására
4. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
5. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata Közbeszerzési 
Szabályzatának elfogadására
6. Javaslat energiatakarékossági és gépészeti, illetve egyéb be-
ruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására
Kérdések

Ülésezik az önkormányzat

Ebzárlat és legeltetési tilalom
Felhívjuk a település állattartóinak figyelmét, hogy a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi 
Járási Hivatal hatósági főállatorvosának rendelkezése alap-
ján Tiszaújváros közigazgatási területére a rókák és más va-
donélő ragadozók veszettség elleni orális immunizálásának 
időszakára 2018. október 21-ig legeltetési tilalom és ebzár-
lat lépett életbe.
További információk a www.tujvaros.hu honlapon olvasha-
tók.

Gyermekes családok 
év végi támogatása

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, 
hogy eseti jelleggel a karácsonyi ünnepeket megelőzően egy-
szeri támogatásban részesíthetők azok a kiskorú gyermeket 
nevelő családok, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének a 250%-át (71.250 Ft-ot), és a kérelem benyújtá-
sát megelőzően legalább egy év folyamatos tiszaújvárosi la-
kóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen jelenleg is lakóhe-
lyükön élnek. 
A kérelem benyújtásának határideje: 2018. október 31.
Részletes információk a www.tiszaujvaros.hu honlapon ol-
vashatók.

Egyszeri év végi támogatás
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy 
eseti jelleggel a karácsonyi ünnepeket megelőzően egyszeri 
év végi támogatásban részesülhetnek azok a szociálisan rá-
szorult személyek, akik a kérelem benyújtását megelőzően 
legalább egy év folyamatos tiszaújvárosi lakóhellyel rendel-
keznek és életvitelszerűen jelenleg is lakóhelyükön élnek, va-
lamint
- 62. életévüket tárgyév október 31. napjáig betöltötték, vagy
- saját jogon nyugellátásban, vagy
- rokkantási ellátásban, vagy
- rehabilitációs ellátásban, vagy
- korhatár előtti ellátásban, vagy
- rokkantsági járadékban, vagy
- szolgálati járandóságban
részesülnek.
A kérelem benyújtásának határideje: 2018. október 31.
További információk a Tiszaújvárosi Krónika legutóbbi szá-
mában, illetve  a www.tiszaujvaros.hu honlapon olvashatók.  

 Mecénás ösztöndíj
A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány pályázatot hirdet a 
2018/2019-es tanév első félévére a tiszaújvárosi állandó la-
kóhellyel rendelkező főiskolai, egyetemi hallgatók tanulásá-
nak támogatására. 
A pályázat beadási, beérkezési határideje és helye:
Határideje: 2018. november 12. (hétfő)
Helye: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató vagy 
ügyfélfogadási időben az I. emelet 110-es szoba.
További információk olvashatóak a www.tiszaujvaros.hu hon-
lapon, valamint a Tiszaújvárosi Krónika legutóbbi számában.

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKOR-
MÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Tiszaújváros önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumával együttműködve 2019-re kiírja a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőokta-
tási tanulmányokat kezdő fiatalok számára. 
A pályázat benyújtásával kapcsolatban bővebb informá-
ció, valamint a pályázat benyújtásához szükséges adatlap és 
egyéb dokumentumok megtalálhatóak a www.varoshaza.ti-
szaujvaros.hu weboldalon.

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKOR-
MÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Tiszaújváros önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumával együttműködve a 2019. évre kiírja a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot fel-
sőoktatási hallgatók számára a 2018/2019. tanév második, és 
a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan. 
A pályázat benyújtásával kapcsolatban bővebb informá-
ció, valamint a pályázat benyújtásához szükséges adatlap és 
egyéb dokumentumok megtalálhatóak a www.varoshaza.ti-
szaujvaros.hu weboldalon.

Gépjárművek értékesítése
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghir-
deti a Tiszaújváros önkormányzata tulajdonát képező aláb-
bi gépjárművet.
1. A gépjármű adatai: 
• Volkswagen Transporter személygépkocsi
• gépjármű kora: 25 év
• típusa: diesel
• futás teljesítmény: 333.487 km
• extra felszereltség: vonóhorog
• üzemképes, teljes felújítása szükséges
• műszaki vizsga: 2018. 01. 13-ig  
2. A gépjármű adatai: 
• Iveco Magirus tehergépjármű
• gépjármű kora: 11 év
• típusa: diesel
• futás teljesítmény: 72.362 km, 14.992 üzemóra
• extra felszereltség: vonóhorog
• üzemképes, részleges felújítása szükséges
• műszaki vizsga: 2017. 10. 11-ig 
Érdeklődni: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, 213. szá-
mú irodában, Magyar Ágnes munkatársnál, tel.: 49/548-042, 
email: magyar.agnes@tujvaros.hu
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Hegesztői állás azonnali kezdéssel
Gáz- és olajipari technológiai csővezetékekhez és táv-

vezetékekhez keresünk hegesztő szakembert. Hegeszté-
si eljárásaink: Avi (141), Bázikus (111), cellulóz (111). A 
munkavégzés Magyarország területén történik, az utazást, 
szállást a cég biztosítja. A munkarend heti öt nap, ritkáb-

ban dekád rendszerben történik. 
Jelentkezés a 0620/479-9542-es telefonszámon. 

A Tiszaújvárosi 

Krónikában 

 is megjelenik lakossági 

apróhirdetése,  amennyi-

ben azt a Tisza TV Képúj-

ságában legalább 

5 napra (2500 Ft) legké-

sőbb kedden 12 óráig fel-

adja.

Környezettudatosan 
a BMH Nonprofit Kft.-vel

A BMH Nonprofit Kft. Borsod-Abaúj-Zemplén megye 347 településén látja el a hulladékgazdálkodá-

si közszolgáltatási feladatokat. 

A közszolgáltatás során az alábbi hulladékokat a szolgáltatási terület valamennyi településén házhoz 

menő rendszerben szállítjuk el a lakosságtól:

- vegyes (kommunális) hulladék,

- szelektív hulladék (csomagolási hulladékok: fém, papír, műanyag),

- üveghulladék,

- zöldhulladék.

Tudta?

A BMH Nonprofit Kft. ingyenesen biztosítja a lakosság számára a szelektív-, üveg- és a zöldhulladék 

gyűjtéséhez szükséges „BMH NONPROFIT KFT.” felirattal ellátott gyűjtőzsákokat.

A gyűjtőzsákokat kérheti:

- ügyfélszolgálati irodáinkban

- vagy a hulladékszállítást végző kollégáinktól.

Kollégáink a gyűjtési napon az ingatlan elé kihelyezett megtelt gyűjtőzsákok helyett azonos számú zsá-

kot tesznek az ingatlan postaládájába vagy kerítésére, ezáltal a zsákok pótlása folyamatos. 

BMH Nonprofit Kft. 

Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583

Telefon: 06 21 3500 111

E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

Weboldal: www.bmhnonprofit.hu

Az Inno-Comp Kft. multinacionális, dinamikusan fejlődő, alap-
anyaggyártó társaság Tiszaújvárosban keres 

Elvárások:
• középfokú végzettség 
• műanyagipari ismeretek
• MS Office alkalmazások ismerete
• precíz, önálló munkavégzés

Előny:
• műanyag alapanyagok minősítésében és/vagy feldolgozásában 
szerzett gyakorlat

Ajánlatunk: 
• béren kívüli juttatások
• hosszú távú munkalehetőség
• stabil munkáltatói háttér
• változatos munka, szakmai kihívás és fejlődés

Munkarend:
• 4 műszakos munkarend 

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és megfelel az 
elvárásoknak, kérjük, küldje el magyar nyelvű önéletrajzát a kö-
vetkező postacímre, vagy e-mail címre:
• 3581 Tiszaújváros, Pf.:118.
• szucs.szilvia@innocomp.hu
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: +36(49)542-
084/121 mellék

Jelentkezési határidő: 2018. október 31.

minőségellenőr munkatársat

Eladó Tiszaújvárosban 
a József Attila úton 55 
nm-es 2 szobás, gard-
róbos, erkélyes, pa-
nelprogramos, telje-

sen felújított földszin-
ti lakás bútorozottan, 
azonnal beköltözhető 

állapotban.
Irányár: 14.560.000 Ft 
Érd: 06-70/362-7112

Jubiláló egyesület

Kedves Nyugdíjas Társaim!
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok 
Egyesülete meghívja tagságát 
2018. november 23-án 16 órára 
a Központi Étteremben tartandó 
jubileumi ünnepségére és az azt 
követő vacsorára.
Érdeklődni az egyesület irodájá-
ban vagy a klubvezetőknél lehet 
2018. november 13-ig.

                       Varjas Lászlóné
                          elnök
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Hogy vagy? Izgulsz? A felelősségvállalási nyilatko-
zatot kitöltötted? Személyit, TB-kártyát el ne fe-
lejtsd! Ötösével csináld majd a burpee-ket! Akkor 
6:40-kor a Tisza parkolójában! Kiabálj majd rám, 
ha nem veszlek észre! Igyál ma sokat!

Üzenetek jönnek-mennek a verseny 
előtti este, csoportkép az ifiparkban, 
pulcsi, váltásruha a hátizsákban és 
minden készen áll a miskolci Spartan 
hétvégére. Beast és Sprint - e két táv-
nak adott otthont a Csanyik-völgy, s 
várta az akadályfutás mintegy nyolc-
ezer szerelmesét. A szombati Beast 
távon 25,5 km-t futottak a verseny-
zők, s közben 36 akadály várt rájuk, 
míg vasárnap a Sprinten 8 km és 22 
akadály volt a penzum. Emellett a kis 
spartankák, a gyerekek is rajthoz áll-
hattak a számukra felépített akadály-
pályán.
Csodaszép őszi, napsütéses idő fo-
gadta az indulókat a Királyasztalnál, 
a természet ezer színben pompázott, a hangulat pedig a még ál-
mos szemeket is nagyra nyitotta, s a rajtnál már mindenkit a len-
dület és persze a kíváncsiság hajtott. Zsákot cipelni, szögesdrót 
alatt kúszni, ugrani, mászni, dárdát hajítani, ilyen akadályokkal 
is megküzdöttek az indulók, hogy aztán a célban a tüzet átugor-
va megkapják a megérdemelt érmet, gratulációkat. 
Csupa sárosan, de fülig érő mosollyal ballagunk a buszmegálló 
felé, éremmel a nyakunkban, fáradtan, éhesen, szomjasan. 
Eltelt a nap, az üzenetek pedig újra jönnek-mennek: Nem bí-
rok felkelni az ágyból. Minden porcikám fáj. Menők a sérülése-
id, ezek a Spartan-tetkók! Nagyon elfáradtál? Mikor megláttam, 
hogy le és fel is kell cipelni a zsákot, azt hittem, sírva fakadok. 
Gratulálok, büszke vagyok Rád!

Fodor Petra

Haltelepítés
A Zabos Géza HE 2018. október 19-én (pénteken) 2.500 kg 
pontyot telepít az alábbiak szerint:
Erdészeti tó:    750 kg
Csécsi tó:    750 kg
Tolnai tó:    400 kg
Örösi tó:    300 kg
Amennyiben az időjárás lehetővé teszi a Kürti tó megköze-
lítését akkor:
Kürti tó:    300 kg - ha nem, akkor 
ezt a mennyiséget is az Erdészeti és Csécsi tóba telepítjük.

A változtatás jogát fenntartjuk.
Horgászni 2018. október 20-án (szombaton) reggel 07.00 
órától lehet.

                                     Balázs Tibor
horgászmester  

Asztalitenisz

Debrecen bevéve
A hétvégén a szombati taní-
tási- és munkanap ellenére 
sem pihenhettek az NB III-
as bajnokságban szereplő Ti-
szaújvárosi SC I. csapatá-
nak tagjai, hiszen este Debre-
cenben kellett helytállniuk az 
észak-alföldi régió előző évi 
bajnokával szemben.

Rendkívül kiélezett mérkőzésen az utol-
só összecsapás döntött a győzelemről, és 
ez a lélektanilag igen nehéz feladat éppen 
a csapat újonc korú játékosára, a 13 éves 
Fónagy-Árva Péterre hárult. Péter azon-

ban remekül helytállt, két vesztett szett 
után mindössze 3 poénra volt a mérkőzés 
elvesztésétől, de nagyon higgadt játékkal 
innen fordított és segítette győzelemhez a 
Tiszaújvárosi SC csapatát.

DASE - TSC 8 - 10
A győzelmeket szerezték: Temesvári Lász-
ló 3, Virág István 3, Fónagy-Árva Péter 3, 
Gulyás László 1.
A második vonalas - a megyei bajnokság-
ban szereplő - csapat ugyancsak győzött a 
hétvégi fordulóban

Onga SE - TSC II. 4 - 14
A győzelmeket szerezték: Hajdu István 

4, Kavicsánszki Mihály 3, Fóti Péter 3, 
Dubéczi Zoltán 2, és a Kavicsánszki - 
Dubéczi, valamint a Hajdu - Fóti páros.
Az új - még tapasztalatot szerző - a me-
gyei másodosztályban szereplő csapat 
újabb két fordulón van túl. 

MVSI II. - TSC III. 14 - 4
A győzelmeket szerezték: Csémi 3, Mol-
nár 1.

Sátoraljaújhely - TSC III. 12 - 6
A győzelmeket szerezték: Csémi 3, Mol-
nár 1, Varga 1, és a Csémi - Varga páros.

Tisza Kupa

Világbajnokok a színpadon
Már 28. alkalommal gyűltek 
össze a Derkovits Művelődé-
si Központban a Tisza Ku-
pa testépítő bajnokság részt-
vevői. A versenyt megelőző-
en a gyerekeké volt a szín-
pad, mivel az IFBB Fitness 
Ritmus és Fitness Dance ma-
gyar bajnokságot is most ren-
dezték, ami egyúttal válogató 
volt a gyermek fitness világ-
kupára is.

A több mint 100 nevező között ott voltak 
a korcsoportjaik magyarországi legjobb-
jai, köztük Bruder Gréta, aki idén már el-
nyerte a szakág legmagasabb elismerését.
- Két éve sportolok, és nagyon szeretem 
ezt csinálni – mondta, miután a tiszaúj-
városi színpadon is bemutatta azt a prog-
ramot, amivel a világ legjobbja lett. - Na-
gyon szeretem benne az ugrásokat meg a 
táncolást
Mészáros Jázmin 10 évvel ezelőtt a ba-
rátnőjét látva kapott kedvet a sportághoz. 
Lelkesedése azóta is töretlen.
- Az a jó benne, hogy kikapcsol - mondta. 
- Nem kell gondolkoznom, hogy mit kell 
csinálnom, hanem csak úgy jön belőlem. 
A könnyed mozdulatok hosszú és kemény 
munkát takarnak.
- Sok edzés hétvégenként és minden reg-
gel - mondta a csapatban világbajnoki el-
ső Jantyik Szimonetta. - Igazából elfoglal, 
és nem unatkozom, nagyon szeretem.

Látványos ugrásokat, mozdulatsorokat 
mutattak be a fiatal, elit kategóriájú ver-
senyzők. 
- Minden versenysport nagy munkavég-
zéssel és nagy lemondással jár - mondta 
a versenyt szervező TIFIT SC menedzse-
re, Nánásiné Tóth Ibolya. - Ezek a gyere-
kek valószínűleg a példát a szülőnél vagy 
a testvérnél látták, esetleg versenyen vol-
tak, és már pici koruktól elkezdték az 
edzéseket. Náluk még nincsenek alakfor-
máló edzések, de rengeteg a talajtorna, 
ahol az elemeket külön-külön megtanul-

ják, és utána zenével összekapcsolják.
A sok munka, amit a lányok egy-egy pro-
dukcióba beleölnek, természetesen nem 
működhetne a családjuk nélkül. A ver-
senyhétvégére is szülőkkel, rokonokkal 
érkeztek a sportolók.
- Úgy kell alakítanom az életemet, hogy 
minden nap háromkor, fél négykor ho-
zom az iskolából és viszem edzésre - 
mondta Matazsdi István, akinek a kislá-
nya a barátnőjétől látta a sportot, és álta-
la szerette meg azt. - Fél hétig edzés min-
den nap. Ő ezt akarja csinálni, ha majd azt 
mondja, hogy nem akarja tovább, akkor 
abbahagyja. Ez az ő döntése.
A fitness világban - kimondva kimondat-
lanul - világhatalom vagyunk, legalább is 
ami az ifjúságot illeti.
- Rengeteg világbajnokunk van - tudom 
meg Messe Zsuzsától, a verseny főbírójá-
tól. - Világszinten dobogós helyezéseket 
hoznak a sportolóink, amire igazán büsz-
kék lehetünk. 
A délután a testépítőké volt. A sportolók 
először egy rituálén estek át, amikor is 
bebarnultak percek alatt. Ennek különös 
jelentősége van a sportágban.
- A versenyzők hosszú kitartó munkájá-
nak eredményeként létrejövő izomzatot 
fontos tónusossá tenni - tudom meg Hor-
váth Tünde versenybarnítótól. - És ez na-
gyon jó arra, hogy a versenyzők izomza-
tát kiemeljük.
Persze az sem mindegy, hogy ki milyen 
barna lesz a folyamat végén.
- A kategória határozza meg hogy kinek 
milyen szín áll jól - mondta a barnító sá-
torban Hajdú Anita. - Sőt vannak verse-
nyek, ahol előírás, hogy kit milyen barná-
ra kell varázsolni.
De nem csak a barnulás befolyásolja a 
versenyeredményt.
- A vízhajtás a verseny előtt egy héttel lé-
nyeges - tudom meg Nyírcsák Józseftől a 
színpadra lépése előtt. - Én tegnap óta nem 
ittam semmi vizet, semmi folyadékot, teg-
nap csak szénhidrátot ettem, mert úgy job-
ban mutat a forma, telítettséget kap.
A rendezvényen a közel három évtizede a 
versenyt megálmodó Nánási házaspár el-
ismerő oklevelet kapott az országos szö-
vetségtől.

Borza

Tisza Kupa eredmények:

Men’s physique 
1. Nyircsák József 
2. Czigle Gábor 
3. Szabó Szabolcs 
Body fitness 
1. Kopp Andrea 
2. Demeter Katalin 
3. Hajdú Anita 
4. Tóth Renáta 
5. Császár Emese 
6. Tóth Tímea 
7. Molnar-Révész Krisztina 
8. Safar Ibolya 
9. Boncás Gabriella 
Testépítő Tisza Kupa 
1. Takacs Roland 

2. Nyircsák József 
Bikini +35:
1. Kishonti Anita 
2. Kádár Enikő 
3. Demeter Katalin 
4. Hajdú Anita 
5. Tóth Renáta 
6. Takács Zsanett 
7. Császár Emese 
8. Molnár-Révész Krisztina 
9. Kissné Bacsko Mariann 
Bikini - 35 
1. Orosvári Anita 
2. Boncás Gabriella 
3. Ramada Mariann 
4. Czifra Anikó 
5. Sáfár Ibolya 
6. Nárai Nikolett 

Spartan hétvége Miskolcon

Csupasár 
és füligmosoly

10. oldal 2018. október 18.Sport plusz

Csoportkép a tiszaújvárosi résztvevőkről az ifiparkban.

A gyermek fitness bajnokság egyben válogató volt a világkupára is. 

A barna ötven árnyalata?



A Sportcentrum 
eseményei   
 Október 20. (szombat)

Labdarúgás
10.00 FCT - Tállya KSE U17 bajnoki mérkőzés  
    Füves pálya
10.00 FCT - Tállya KSE U19 bajnoki mérkőzés  
    Füves pálya

Október 22. (hétfő)

Labdarúgás
10.00 Bozsik torna U11, U13 csapatok részvételével  
    Füves pálya
    Műfüves pálya

Kajak-Kenu

Tízben és hatvanban
Véget ért a 2018. évi kajak-kenu versenyszezon,  és 
a Magyar Kajak-Kenu Szövetség kiadta egyesüle-
ti rangsorát. 

A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület a közel 
száz egyesület közül az elmúlt évi hetedik helye után most a 
nyolcadik lett 594,5 ponttal. 
Ha leszámítjuk a para és masters versenyeken szerezhető pon-
tokat (ezekben a kategóriákban nincs versenyzője az egyesület-
nek), akkor a 7. helyen végeztek. A serdülőknél az 5., a kölyök 
mezőnyben 6., míg a gyermekeknél a 2. lett a TKKSE. 
A Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület a középmezőnyben - a 60. 
helyen -, végzett 545 pontot gyűjtve. 

Kosárlabda

Kihúztuk a gyufát 
Győrben

A Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK az Ag-
rofeed Széchenyi Egyetem Győri KC otthonában 
játszotta le a bajnokság legutóbbi fordulóját.

Agrofeed SZE Győri KC - Phoenix KK 
98-91

(30-21, 12-19, 29-25, 27-26)
Győr, 100 néző. V.: Szalai, Esztergályos, Benedek.
GYKC: Geiger 4, Gáll (28/21), Csaba 10, Rátvay B.(20), Dom-
sitz (14). Cs.: Földesi (3/3), Rátvay T. (8/6), Horváth G. (3), 
Nagy T. (6/6), Papp (2). 
Phoenix KK: Kiss B. (9), Gáspár (23), Szabó N. (26/3), Pongrá-
cz (16/3), Szilasi (-).
Csere: Jónás (6), Kovács Z. (11/3), Katlan (-), Szabó D. (-).
Az október 14-ei összecsapás győri fölénnyel indult, ám a fé-
lidőre kiegyenlítődtek az erőviszonyok (42-40). A harmadik ne-
gyedben a fordítás is sikerült a tiszaújvárosi gárdának, azonban 
a záró játékrészben nem akadt ellenszer a vendéglátók távoli do-
básaival szemben. A végeredmény önmagában is nagy küzdel-
met mutat, de sajnos tiszaújvárosi hátránnyal: 98-91.
Bukics Zsolt másodedző: Ezen a meccsen az volt a lényeg, hogy 
visszataláljunk a győzelem útjára, mindegy milyen játékkal. 
Persze a hibákat látjuk, a védekezésen van mit csiszolni, de a 
srácok nagyon akartak, s azt gondolom, megérdemelten nyer-
tek. Le a kalappal előttük.
Szendrey Zsombor: Hosszú út után kifogtunk egy gyenge dobó-
százalékú napot. Sajnos 19-ből három hármas esett be, ami min-
den meccsen kevés. Ellenben az ellenfél ebből bedobott tizen-
kettőt, 44 százalékkal, s ez döntőnek bizonyult a mai meccsen. 
Ezt kivéve majdnem minden adatban jobbak voltunk, sajnáljuk, 
mert óriási küzdés után vesztesen kellett elhagynunk a pályát.

A csikóknak sem ment

Az U20-as csapat sem tudott győzelmet aratni a nyugati vége-
ken.

Agrofeed SZE Győri KC – Tiszaújvárosi Phoenix KK 
127-86

Labdarúgás

Sportszerűtlen sorsszerűség
Elvesztette hazai veretlensé-
gét az FC Tiszaújváros a baj-
nokságban. A vereséget az 
örök mumus Putnok csapatá-
tól szenvedte el, ám nem csak 
ezért lett emlékezetes a talál-
kozó.

TFC Tiszaújváros - Putnok FC
1-2 (0-1)

Tiszaújváros: 400 néző. Vezette: Kovács 
(Farkas, Kurinka)
TFCT: Tóth - Burics (Hussein), Nagy D., 
Bussy (Lipusz), Lippai, Nagy P., Orosz, 
Illés, Kertész (Faggyas), Papp, Molnár.
Putnok FC: Fülöp - Nyisalovits, Tóth, Zi-
mányi (Kemény), Bene, Czető, Mahalek, 
Süttő, Illés (Varga), Contantinescu (Ma-
darász), Csirszki.
35. perc: A putnoki támadókat és Kovács 
sporit nem „hatotta” meg a törött kézzel a 
16-oson belül fekvő Burics, és a bűntető-
terület előterében dolgoztak ki lövőhely-
zetet, amit a vendégek 33-as számú játé-
kosa, Csirszki ki is használt és a bal fel-
ső sarokba lőtt mintegy 18 méterről. (0-1)
59. perc: Molnár kapott a félpályáról 
pontos indítást a 16-oson belülre, a vé-
dők között kibújva lőhetett kapura, amit 
lábbal még hárított Fülöp, de a magasra 
felpattanó labdát két védőt és a hálóőrt 
is megelőzve másodszorra már a kapuba 
juttatta. (1-1)
93. perc: Szabadrúgáshoz jutott a közép-
pályán a Putnok, az ötös felé ívelt labdá-
ra két támadó is tisztán érkezett és Bene 
fejjel a hálóba juttatta a játékszert. (1-2)
A Putnok sportszerűtlenséggel szerzett ta-
lálata megadta az amúgy is feszült han-
gulatú mérkőzésen az alaphangot és ezen 
az sem segített, hogy a második félidőben 
kiegyenlített a Tiszaújváros. A játékveze-
tői hármas határozatlansága és döntési hi-
bái is hozzájárultak, hogy több esetben 
inkább favágásra emlékeztetett a játék, 
mint labdarúgásra, ennek ellenére a Ti-
szaújváros kiegyenlített, ám a rendes já-
tékidő letelte után 3 perccel a Putnok el-
döntötte a mérkőzést.
Gerliczki Máté: Az első vendéggól súlyos 

sportszerűtlenségből született, annak el-
lenére, hogy minden komoly mérkőzésen 
molinókkal hirdetik a fair playt. Úgy gon-
dolom ezek után szakmailag értékelhetet-
len a mérkőzés, akkor is ezt mondanám, 
ha megnyertük volna, amire a mutatott já-
ték alapján jóval nagyobb esélyünk volt, 

mint a vendégeknek.
Koszta Péter: Az első félidőben mi ját-
szottunk jobban, a másodikban az Újvá-
ros feljavult. A végén egy kis szerencse is 
kellett a győzelemhez.

További eredmények
Szolnok - Jászberény 1-0

DEAC - DVTK II 4-1
Eger - ESMTK 0-1

Füzesgyarmat - Cigánd 1-0
Gyöngyös - Tállya 3-1

Sényő - Sajóbábony 2-1
Nyírbátor - SBTC 4-2

Következik a 11. forduló
2018. október 21., vasárnap 14:00

Putnok - Nyírbátor
Cigánd - Eger

ESMTK - DEAC
DVTK II. - Szolnok

SBTC - Sényő 
Sajóbábony - Gyöngyös
Tállya - Füzesgyarmat 

Jászberény - Tiszaújváros 

Maximális hétközik

Négy csapat hat mérkőzésen hat győzel-
met szerzett. Ez az utánpótlás foci mérle-
ge. Igazán imponáló, hogy a Sajóbábony, 
az Ózd és a Kazincbarcika ellen összesen 
40 gólt rúgtak és mindössze öt gólt kaptak 
a fiúk az elmúlt fordulókban.
U19
Sajóbábony - Tiszaújváros 0-2 (0-1)
Gól: Mészáros T., Herperger Á.
U17
Sajóbábony - Tiszaújváros 0-11 (0-5)
Gól: Kundrák M. 5, Tóth S. 2, Kolompár 
B. 2, Káposzta B., Balog Sz.
U15
Tiszaújváros - Ózd 15-0 (4-0)
Gól: Tarnóczi B.5, Illés R.4, Papp M., 
Hornyák K.2, Hártó P., Bartal Á., +1 ön-
gól 
Tiszaújváros - KBSC 2-1 (2-1)
Gól: Tarnóczi B. 2
U14
Tiszaújváros - Ózd 3-1 (1-0)
Gól: Lesták Sz., Zemlényi P., Kis D.
Tiszaújváros - KBSC 7-3 (2-0)
Gól: Volyák M. 3, Bodnár V. 2, Oláh A.

Az NB III Keleti csoport állása
1. Sényő   10 7 2 1 20 - 10  23
2. ESMTK 10 7 2 1 12 - 7  23
3. Szolnok 10 7 1 2 23 - 10  22
4. Jászberény 10 6 1 3 25 - 14  19
5. Füzesgyarmat 10 5 2 3 12 - 9  17
6. Putnok  10 5 1 4 18 - 15  16
7. Nyírbátor 10 5 1 4 17 - 14  16
8. Tállya  10 4 3 3 17 - 14  15
9. Tiszaújváros 10 4 2 4 23 - 15  14
10. Eger  10 4 2 4 14 - 13  14
11. DEAC 10 3 3 4 19 - 18  12
12. Sajóbábony  10 3 1 6 11 - 20  10
13. Cigánd  10 2 1 7 12 - 23  7
14. DVTK II 10 2 1 7 11 - 23  7
15. Gyöngyös 10 1 4 5 12 - 24  7
16. SBTC 10 1 2 7 11 - 25  5

11. oldal2018. október 18. Sport

Sokszor favágásra emlékeztetett a mérkőzés. 

Gyakran kapaszkodtak egymásba a játékosok. 

Tapsra vagy imára mozdul Gerliczki Máté keze? A mérkőzés alapján inkább imára. 
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