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Zárva lesz
a hivatal
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy munkanap-áthelyezés következtében 2018. november 2-án (péntek, pihenőnap) a Polgármesteri Hivatal zárva tart.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben Bráz György
polgármester válaszol a nézők közérdekű kérdéseire. November 7-én, szerdán 18.45 órai kezdettel válaszol Tiszaújváros
polgármestere a lakossági kérdésekre. Ezeket előzetesen is
fel lehet tenni a fogadoora@tiszatv.hu e-mail címen november 7-én 18 óráig, vagy levélben, 3580, Tiszaújváros, Szent
István út 16., Tisza Televízió, telefonon pedig a 49/341-844,
341-755-ös számon.
Tájékoztatjuk nézőinket, hogy telefonos kérdéseiket adásunk
első negyedórájában tudják feltenni, telefonálónként 2 percben mondhatják el észrevételeiket, tehetik fel kérdéseiket.

Pályaorientációs nap
A Komáromi Jókai Színház vendégjátékával folytatódott a Színház Határok Nélkül. A társulat a humor jegyében Heltai Jenő nagysikerű vidám, zenés darabját, a Naftalint hozta el színházi fesztiválunkra. Cikkünk a 6. oldalon.

Már háromszázan regisztráltak

Gyerekek
a rendőrségen

Új autó, új horgászkártya

2019. január elsejétől a papíralapú horgászigazolványt
felváltja a Magyar Horgászkártya. Jövőre már ez a kártya szükséges ahhoz, hogy
Magyarország vizein horgászni lehessen. A Zabos
Géza Horgász Egyesület kiemelt regisztrációs pont, a
horgászok itt is tudják igényelni a kártyát. Eddig háromszázan tették ezt meg.
- Sok feladatkör kerül át a Magyar Országos Horgász Szövetséghez (MOHOSZ) mondta Kiss Béla, a Zabos Géza Horgász
Egyesület elnöke -, közfeladatokat is ellátó szövetség lesz, ennek következtében
szeretnék egységesíteni a horgászok nyilvántartását. Most 486 ezer állami jegy
van forgalomban, ez igen nagy szám. Mi
azért vállaltuk, hogy itt is legyen egy regisztrációs pont, hogy ne kelljen elutazniuk azoknak, akik kiváltják a horgászkártyát, nálunk ügyfélfogadási időben lehet
benyújtani az igénylést. A regisztrációhoz személyi igazolvány, lakcímkártya és
adókártya szükséges, ezeket egy központi rendszerbe visszük be. A múlt héten elkezdték gyártani a kártyákat, mindenki a

A kapitányság szolgálati kutyája engedelmességi feladatokat hajtott végre.

A tiszaújvárosi az egyetlen egyesület, amely kapott az új autókból.
saját lakcímére postázva kapja majd meg, ket tizenkét szervezet használja. A teljes
a 2200 forintos díjban benne van a posta- beszerzés bruttó értéke 144 millió forint
költség is. Szeretnénk, ha év végéig lega- volt. Az egyik ilyen autó a Zabos Géza
lább ezren regisztrálnának, nem halaszta- Horgász Egyesületé, amihez harminc szánák ezt a következő évre.
zalék önrészt kellett biztosítani.
Még egy újdonság az egyesület életében, - Nagyon büszke vagyok rá - mondta Kiss
hogy a MOHOSZ pályázatán egy új te- Béla -, hiszen mi vagyunk az egyetlen
repjárót vettek át a napokban. A szövetség egyesület, aki ilyet kapott, a többit szötizenöt új terepjárót szerzett be pályázat vetségek kapták meg. A vadonatúj Toyoútján, melyeket a halőri szolgálat mun- ta Hilux terepjáró minden olyan dologgal
katársai használnak majd. Az új járműve- fel van szerelve, ami segíti a munkánkat.

A Tiszaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztálya a korábbi évekhez hasonlóan idén is megrendezte a pályaválasztás előtt álló 7–8. osztályos
diákok részére a pályaválasztási rendezvénysorozatot, melynek egyik állomása október 18-án a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság volt.
Tiszaújváros és a környező települések iskoláiból 60-70 diák érkezett kísérőikkel a rendőrkapitányságra, ahol a rendőrség működéséről, szervezeti felépítéséről a különböző szakterületek
munkájáról kaptak felvilágosítást az érdeklődők.
A diákokat körbevezették a kapitányság objektumában, majd
betekintést nyerhettek a bűnügyi technikus munkájába, megtekinthették a szolgálati gépjárműveket és megfigyelhették a kapitányság engedelmességi feladatokat végrehajtó szolgálati kutyáját is.

Sokféle
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Látni és látszani

Lámpa, prizma, mellény

A rendőrség minden évben
ősszel láthatósági kampányt
indít a biztonságos közlekedés érdekében. A Látni és látszani programban a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság is
részt vett. A hétvégén, sötétedés után főleg a kerékpárosok és a gyalogosok láthatóságát ellenőrizték.
- Megnézzük, hogy megvannak-e a kerékpáron a megfelelő tartozékok, lámpák,
prizmák, és van-e láthatósági mellénye a
kerékpárosnak - mondta Keresztes Lajos
őrnagy, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Alosztályának vezetője. - Ha hiányosságot tapasztalunk, most a kampány ideje alatt láthatósági eszközöket adunk ajándékba, amiket

Nem a büntetés, hanem a figyelemfelhívás a cél.

Ajándék láthatósági mellény.

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Balesetmegelőzsi Bi-zottság biztosított számunkra. Ilyenkor október-november időszakában még veszélyesebbé válik a közlekedés, hiszen hamarabb sötétedik, a
gyakori köd is nehezíti a közlekedést, a
páralecsapódás csúszóssá teszi az utakat.
A célunk nem az, hogy minél több büntetést szabjunk ki, hanem az, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a balesetmentesebb közlekedéshez szükség van a társadalmi szerepvállalásra. Ez azt jelenti, hogy nem elég a médiában hangoztatni a láthatóság fontosságát, a közlekedésben résztvevőknek is nagy szerepük van
ebben. Nem szabad félvállról venni, hiszen elég egy pillanat, egy rosszul kivilá-

Rendőrségi felhívás

Azért, hogy a megemlékezés nyugodt, békés körülmények között valósulhasson meg, kérjük, fogadják meg néhány jótanácsunkat!
- A parkolást követően minden esetben ellenőrizze gépkocsija
zárt állapotát! Az utastérben (különösen jól látható helyen) soha ne hagyjon táskát, pénztárcát (iratokat), kabátot!
Amennyiben ezeket a dolgokat nem kívánja magával vinni, tegye azokat a csomagtartóba (vagy esetleg nehezen észlelhető helyre)!
- A kegyeleti megemlékezés, sírrendezés során táskájuk, pénztárcájuk, irataik (minden egyéb értéktárgyaik) soha ne kerül-

Szabadulás
Ezzel a rejtvénnyel véget ér októberi

gított jármű vagy gyalogos és máris kész
a tragédia. 2018 eddig eltelt időszakában
az átlagostól több kerékpáros baleset történt, az 52 személyi sérüléssel járó közlekedési balesetből 10-nek kerékpáros volt
az okozója. Természetesen az autósok is
sokat tehetnek a biztonságos közlekedésért. Statisztikáink igazolják, hogy sötétben átlagosan 10%-kal gyorsabban mennek az autósok. Ennek az a magyarázata,
hogy éjszaka kevesebb a zavaró tényező,
viszont sokkal nagyobb a rizikó, hiszen,
ha az autós - még ha be is tartja a sebességhatárt - egy környezetbe simuló tárgy
vagy gyalogos nem vehető észre féktávolságon belül.
Ema

jenek ki „testközeli” őrizetükből, azokat felügyelet nélkül soha ne hagyják!
- Amennyiben Önök olyan személyre, személyekre (gépjárműre) figyelnek fel, akiknek szemmel látható céljuk nem a kegyeleti megemlékezés, gyanúsan viselkednek, vagy éppen nem megfelelő magatartást tanúsítanak, úgy kérjük, hívják a rendőrséget
a 06-49/544-290-es, vagy a 107, 112-es segélyhívószámokon.
Végül, de nem utolsó sorban
- kérjük, hogy a temetők környezetében úgy közlekedjenek,
parkoljanak, hogy másokat ezzel ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek, hogy a megemlékezés nyugalmát ezzel a magatartásukkal is elősegítsék.
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

2018. október 31.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot november 4-ig (vasárnapig) az
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688),
majd november 5-től (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi
út 1/A., tel.: 20/400-1952) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17		
8-12
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
Remény Gyógyszertár
8-17		
8-12
8-20		
8-20
8-15
Tisza Gyógyszertár

Egyházi hírek

Római katolikus

Szerdán 8:30-kor, csütörtökön, Mindenszentek napján 11-kor,
pénteken Halottak napján közös szentmise az elhunytakért 18
órakor, szombaton 18 órakor, vasárnap 11 órakor lesz szentmise templomunkban.

Református

Tiszaújváros
Október 31-én, szerdán 11.00 és 17.00 órakor a reformáció alkalmából istentisztelet lesz.
November 01-jén, csütörtökön 17.00 órakor a sajószögedi temetőben istentiszteletet tartunk.
November 02-án, pénteken 17.00 órakor bűnbánati istentisztelet kezdődik
November 04-én, vasárnap 11 órakor kezdődik az úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet. Az alkalommal párhuzamosan gyermek istentiszteletet tartunk az imateremben.
Tiszaszederkény
Október 31-én, szerdán 10.00 és 18.00 órakor a reformáció alkalmából istentisztelet lesz.
November 01-jén, csütörtökön 15.30 órakor a tiszaszederkényi temetőben istentiszteletet tartunk.
November 02-án, pénteken 18.00 órakor bűnbánati istentisztelet kezdődik
November 04-én, vasárnap 9.30 órakor kezdődik az úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet.

Görögkatolikus
Csütörtökön (nov.1.) 11.00 Szent Liturgia, megemlékezés a
bejegyzett elhunytakról. 14.00 pannichida (halotti megemlékezés) az altemplomban. Szombaton 18.00 vecsernye. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia. Szerdán 8.00 Szent
Liturgia, 17.00 vecsernye.

sorozatunk. A megfejtéseket november
6-ig egyben várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai úton
a 3580 Tiszaújváros, Szent István út
16. címre.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy
Ládi Bertalan
életének 86. évében elhunyt. Temetése 2018. 10. 31-én
(szerda) 14 órakor lesz a sajóörösi temetőben.
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Puskás László
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek.
A gyászoló család
„Hogy higgyem el,
hogy benyelte a mélység
szelíd szíved szapora lüktetését,
s ha száradó torokkal elkiáltom
egyetlen egy birtokod a világon,
ártatlan nevedet,
hogy soha-soha nem jön felelet?”
Fájó szívvel emlékezem drága fiamra,

Szegvári Árpádra

halálának 8. évfordulóján.
Emléked bennem örökké él!

Édesanyád
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Újabb elismerések

Tiszaújváros szolgálatáért
Újabb két személy vehette át a testületi ülésen az
önkormányzat Tiszaújváros Szolgálatáért Díj kitüntetését.
ZÁKÁNY FERENCNÉ
általános iskolai tanító

1978-ban a Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolán szerzett általános iskolai tanítói diplomát. Képesítése az orosz nyelv
és komplex matematika oktatására is kiterjed. 1979-ben kezdett
tanítani Tiszaszederkényben, 1990-ben lett tagja az Arany János
Általános Iskola, a mai Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola tantestületének.
1991-ben már munkaközösség-vezetőnek választották, majd
felkérték az igazgatóhelyettesi munkakör betöltésére, amely
megbízást hat évig látta el. Nevelő-oktató munkáját magas színvonalon végezte, vezetői és pedagógusi tevékenységére az alaposság, a rendkívüli precizitás, felelősségteljes hozzáállás, áldozatkészség volt a jellemző. Osztályfőnökként elhivatottsága,
gyermektisztelő, és -szerető tevékenysége kitartó következetességgel párosult.
Több évig „A Tehetséges Gyermekeinkért” Alapítvány kuratóriumi tagjaként is hallatlan energiával, nagy odaadással dolgozott. Lelkiismeretes szakmai munkájával, nagyfokú hivatástudatával kivívta vezetői és munkatársai megbecsülését, bizalmát.
Kiemelkedő pedagógusi tevékenységét 1995-től főtanácsosi
címmel díjazták. Kiváló munkája elismeréseként a „Tiszaújváros Közoktatásáért” Oklevél évi díj kitüntetésben, majd a „Tiszaújváros Közneveléséért” életműdíj kitüntetésben részesült.
Városunk oktatás-nevelési területén kifejtett közel négy évtizedes kimagasló munkavégzése, a pedagógia területén elért eredményei, szorgalma és szakmai elhivatottsága, áldozatkész magatartása elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.

Aktuális
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Ülésezett az önkormányzat

Pénzügyi támogatások

Mindössze hat napirendi
pontot tárgyalt október 25én tartott ülésén Tiszaújváros képviselő-testülete. A grémium új rendeletet alkotott a
parkolóhely-biztosítási kötelezettség elősegítéséről, pénzügyi döntéseket hozott, egyebek mellett 60 millió forintos támogatást nyújtva a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.-nek.
Bráz György polgármester szokásos napirend előtti tájékoztatójában elmondta,
október végéig az állam 1.366.226.578
forintot inkasszózott az önkormányzat
számlájáról szolidaritási hozzájárulás címén. Ez az összeg nagyjából megegyezik
a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
és a Tiszaújvárosi Intézményműködtető
központ 2018. évi költségvetésével - érzékeltette az összeg nagyságát a polgármester.
A szolidaritási hozzájárulás más szempontból is gondot okoz. Most zajlik a
MOL-lal és a MOL Petrolkémia Zrt.-vel
kötött megállapodás újratárgyalása, melyet igencsak megnehezít az állami elvonás. Megállapodás azonban lesz - mondta
Bráz György - ennek első elemeként novemberi ülésén az adórendeletet tárgyalja a testület.

Parkoló-megváltás
A képviselő-testület csaknem húsz éve alkotta meg az építési engedélyezési eljárás

Megváltás, ha parkolóhelyet találunk.
séri a kft. gazdálkodását, pénzügyi helyzetét, likviditását, valamint a nem várt
események miatti többletköltségét. Tekintettel a megnövekedett feladatokra, a
képviselő-testület év közben hozott döntéseire, valamint az év végéig felmerülő
további feladatokra, be-szerzésekre, a testület a 2018. évi támogatási összeg kiegészítéseként 60 millió forint működési célú
támogatási keretösszeget biztosított a működési céltartalék terhére.
A Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközép-iskolája igazgatója azzal a kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy a szalagavató ünnepség hagyományoknak megfelelő sikeres lebo-

SZILÁGYI GYULÁNÉ
általános iskolai tanár

A „parkolós” rendelettervezetet dr. Juhos Szabolcs jegyző ismertette.

1979-ben szerezte diplomáját a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán. 1982-ben került az akkori tiszaújvárosi 4-es számú Általános Iskolába, a jelenlegi Szent István Katolikus Általános Iskolába, ahol nyugállományba vonulásáig dolgozott.
Könyvtárosként tevékenykedett, majd azt követően magyar
nyelv és irodalom tantárgyakat oktatott. Éveken keresztül a magyar munkaközösség vezetője volt. Folyamatosan irodalmi színpadot vezetett, nemzeti ünnepek alkalmával iskolai vagy városi
eseményeken szerepeltek tanítványai és hosszabb irodalmi műveket is színpadra állított. Diákjaival több alkalommal vett részt
diákszínjátszó találkozókon.
Szakmai munkáját magas színvonalon végezte, fontosnak tartotta a tanulók személyiségének fejlesztését, az egyéni bánásmód érvényesülését, a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítését és fejlesztését.
A tehetséggondozást a pedagógusi munka kiemelkedő területének tartotta. Lelkesen és nagy odaadással készítette fel tanítványait a különböző versenyekre, szép eredményeket elérve városi, megyei és országos szinten.
Kiváló munkavégzését számos kitüntetéssel ismerték el. Megkapta az Arany János Emlékplakettet, 1990-ben miniszteri dicséretben, 2002-ben Tiszaújváros Közoktatásáért Oklevél évi díj elismerésben részesült. Vezető pedagógusi címmel és „Tiszaújváros
Közneveléséért” életműdíj kitüntetéssel is büszkélkedhet.
Tiszaújváros közoktatásában végzett több mint három és fél évtizedes kiemelkedő és magas színvonalú szakmai munkája, lelkiismeretes és gyermekközpontú pedagógusi tevékenysége, emberi helytállása elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj”
kitüntetésben részesült.

során szüksé-ges parkolóhely-biztosítási
kötelezettség elősegítéséről szóló rendeletet, mely azóta 5 alkalommal módosult.
A legutóbbi - 2011-es - módosítás óta a
jogszabályi környezet jelentősen megváltozott, ezért indokolttá vált egy új megalkotása. Mivel a parkolóhely-megváltási
díj összege 2012 óta nem változott, ezért
a testület indokoltnak tartotta az emelést.
Néhány önkormányzat e tárgykör-ben alkotott rendeletét áttekintve és figyelembe
véve egy parkolóhely kiépítésének összegét, a Polgármesteri Hivatal 300.000 forintot javasolt megváltási díjként, s ezt a
képviselők elfogadták. Az összeg a többi településen alkalmazott díjhoz képest
nem túlzott mértékű, pusztán a parkoló-helyek bekerülési értékét veszi alapul.

nyolításához járuljon hozzá. A testület tavaly a Brassainál 600.000 Ft-tal, az Eötvös középiskolánál 528.000 Ft-tal járult
hozzá a szalagavató megrendezéséhez.
Most 525.000 Ft - 525.000 Ft keretösszeget biztosított a testület a szalagavatók sikeres lebonyolításához.
Megkezdődtek az egyeztetések az önkormányzat és a MOL Petrolkémia Zrt. kö-

zött a hamarosan induló poliol üzem beruházásával kapcsolatban. A városunkat
érintő egyik fontos kérdéskör a közlekedés helyzetének áttekintése, különös tekintettel arra, hogy a kivitelezés során valószínűsíthetően megnövekszik a forgalom a városban. Az önkormányzat ezért
vállalta, hogy felülvizsgálja a jelenleg hatályos forgalomtechnikai tervet. A testület felhatalmazta a Polgármesteri Hivatalt, hogy forgalomtechnikai szakértő bevonásával vizsgálja felül a hatályos tervet
és készítsen javaslatot a közlekedés biztonságának megőrzése érdekében a 2019.
januári ülésre.

Pénz a társasházaknak
A képviselő-testület elbírálta az energiatakarékossági és gépészeti, illetve egyéb
beruházásokra, felújításokra benyújtott
pályázatokat. Igencsak aktívak a társasházak, eddig 44 pályázatot nyújtottak be,
ebből 8-at a legutóbbi ülés óta. Ezekről
döntött most a testület. Az önkormányzat a 2018-as költségvetésben 15 millió
forintot hagyott jóvá a pályázatok támogatására, melyet augusztusi ülésén 1.031
ezer forinttal, szeptemberben 1.767 ezer
forinttal egészített ki. A támogatás mértéke lakásonként a költségek egyharmada,
de maximum 20 ezer forint lehet. Ebben a
„körben” a pályázók összesen 1.779.668
forintra nyújtottak be kérelmet. A felújítási tervek igen sokrétűek: gázkazán cseréjére, szellőzőberendezések tisztítására, világításkorszerűsítésre is pályáztak a
tár-sasházak. S nem hiába, hiszen a képviselők megítélték az igényelt támogatást.
Az igen élénk pályázati érdeklődésnek
köszönhetően a képviselő-testület arról is
határozott, hogy ismét kiegészíti a támogatási keretösszeget 1.782 ezer forinttal
a működési céltartalék terhére. Ezzel az
eredeti 15 milliós éves előirányzat csaknem 20 millió forintra „hízott”.
Ferenczi László

Támogatás
a Városgazdának
A képviselő-testület legutóbb szeptemberben hozott pénzügyi tárgyú döntéseket, azóta újabb kérelmek érkeztek, illetve felmerültek olyan feladatok, melyek
megvalósításához döntés, illetve forrás
biztosítása szükséges.
A Polgármesteri Hivatal és a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. Felügyelő
Bizottsága folyamatosan figyelemmel kí-

Lukács Irén, a járási kormányhivatal új vezetője először vett részt a képviselő-testület ülésén.

Mindenes
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Labdarúgás

Előkészített elnökváltás

A május végén megtartott
tisztújító közgyűlésen Lukács Flórián, az FC Tiszaújváros elnöke egyértelművé
tette, megbízatását csak decemberig látja el. Hozzátette, legkésőbb október 31-éig
döntsenek utódjáról, mert
szeretné, hogy az új elnöknek
legyen ideje tisztességesen átvenni a feladatokat. A TFCT
közgyűlése október 25-én tartotta ülését, több „kiszemelt”
közül csak Hágen Zsolt vállalta a jelöltséget, akit a közgyűlés egyhangúlag megválasztott elnöknek. Mandátuma 2018. december 1-jétől
2022. május 31-éig szól.
- Elsősorban a labdarúgás szakmai oldala
érdekelt - nyilatkozta az új elnök. - Edzőként remekül éreztem magam a tiszaújvárosi labdarúgásban, ám időnként az élet
ad olyan más irányú lehetőségeket, feladatokat, ami felkeltheti az ember érdeklődését. Így jártam én is. Mivel Lukács
Flórián elnök úr megnövekedett munkahelyi elfoglaltsága miatt nem kívánt pályázni az elnöki funkcióra, több egyesületi tagnál is felmerült a személyem erre a megtisztelő feladatra. Érezve támogatásukat, úgy döntöttem, ha a közgyűlés
megadja a bizalmat, akkor vállalom a feladatot. Így történt. Persze elvi síkon korábban is foglalkoztattak a sportvezetői
feladatok, hiszen a sportbéli munka során kikerülhetetlen, hogy ne lásson bele
az ember a fő vonalakba abba, hogy miként szerveződik az egyesület irányítása,
vezetése. Ezért is vállaltam feladatot elnökségi tagként az egyesületünknél.
- Tavasz óta vagy az elnökség tagja, viszonylag rövid ideje látod át ilyen szinten a klub működését. Nem félsz a feladat
nagyságától?
- Valóban fél éve vagyok elnökségi tag,
ez nem hosszú idő a tapasztalatszerzésre, de az elnökségi tagok biztosítottak támogatásukról, így tudom, hogy továbbra

Hágen Zsolt tanítványai körében.
dig is voltak tervei az elnökségnek, magam is képviselek olyan elgondolásokat,
amelyeket mindenképpen szeretnék megvalósítani. Egy célterületet kiemelten szeretnék kezelni, ez az utánpótlásunk. Időnként érünk el komolyabb sikereket, elsősorban egyénileg, hiszen több játékosunk
is magasabb osztályba került a közelmúltban, akik megállják a helyüket az NB I-es
és NB II-es korosztályos csapatokban.
Ám szeretnék több tiszaújvárosi, illetve környékbeli fiatalt bevonni a sportéletünkbe, hogy a tömegesítés által a men�nyiségi növekedést kövesse a minőségi
fejlődés is. Éppen ezért szorosabb szálak
kiépítésére törekszem majd a helyi általános- és középiskolákkal, a kollégiummal, hogy a környezetünkben élő, a tanulás mellet a sportot is komolyabban űzni
kívánó fiatalokat megnyerjük a labdarúgásnak. Az iskolák megfelelő képzési kínálatot adnak az érdeklődőknek, a kollégium megoldja az utazási nehézségeket,
az egyesületünk pedig kiváló feltételrendszerrel rendelkezik. Tanárként véteknek
érezném, ha veszni hagynánk azt a lehetőséget, hogy a körzetünkben élő, a labdarúgást szerető fiatalokat bevonzzuk a

Egyhangú volt a szavazás.
is tudunk együttműködve dolgozni. Számomra ez egy új feladat lesz, amit tanulnom kell, de nem félek a tanulástól, hiszen egyszer mindenki az elejétől kezdi a
munkáját. Van már mögöttem élettapasztalat, korábbi munkaviszonyomból származóan vezetői tapasztalat is, így nem
ijedek meg a rám váró feladatoktól.
- Milyen terveid vannak, milyen irányvonalat fog követni a FC Tiszaújváros a vezetésed alatt?
- A stabilitás, az együttműködés, valamint
a tervezhető és vállalható jövőkép alapelveit vallom a sportban, ezt szeretném
képviselni elnökként is. Egyesületünk
pénzügyileg stabilan működik, szakmai
irányvonallal is rendelkezünk, így a folytonosság miatt nem kell aggódni. Mindig
vannak olyan részterületei az egyesületi
munkának, melyek működnek ugyan, de
javításra, időnként nagyobb átalakításra,
reformra szorulnak. Ezen a téren már ed-

tiszaújvárosi vérkeringésbe. Ez egy hos�szú folyamat lesz, gondoljunk bele, men�nyire idő-, és energiaigényes tevékenység
a nevelés és oktatás, de hiszem, hogy ez a
jövőnk útja, így pár év múlva növelhetjük
a felnőtt csapatunkban is a helyi kötődésű
játékosok számát.
- Edző is vagy a klubnál, össze lehet
egyeztetni a két tevékenységet?
- Én nem hiszek abban, hogy például a játékos-edző szerep összeegyeztethető, mivel mást lát az ember a pályán, és mást
a pályán kívül. Ezzel tulajdonképpen
meg is válaszoltam a kérdést, kissé fájó
szívvel ugyan, de egyelőre felhagyok az
edzői tevékenységgel. Egy nagyon jó csapat formálódott ki az U17 keretében, szomorú lesz a télen elbúcsúzni tőlük, de továbbra is segítem majd őket, amiben tudom. Úgy vélem, sok energiát vonna el
tőlem a két tevékenység együttesen, nem
szeretném a látásmódomat, energiáimat

2018. október 31.
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Tök jó nap!

Október 25-én délután a Hunyadi
iskola felső tagozatosai félelmetes
jelmezekbe bújtak és összegyűltek,
hogy együtt eltöltsenek egy rémesen jó Halloween-délutánt. A zsűri értékelte a jelmezeket, az előzetesen elkészített plakátokat, és természetesen volt egy kis angolos
feladatmegoldás is. A játék kedvéért becsempésztünk egy almaevő
versenyt is, és a délután zenével és
közös csemegézéssel ért véget.
Eredmények:
5-6. évfolyam:
1. 5.b osztály 1.csapat (Baumgartner Olívia, Tamás Liliána, Mecsei Balázs, Szendrei Áron) – felkészítőjük Szabóné Gubányi
Éva.
2. 5.b osztály 2. csapat (Szurkos Lili, Kertész Blanka, Tóth Máté, Győr József) – felkészítőjük Kulcsár Róbert.
3. 6.b osztály (Nagy Luca, Barna Luca, Szilvási Adrienn, Gulyás Vilma) – felkészítőjük Kántor Bence, Forrainé Ipacs Marica.
7-8. évfolyam:
1. 7.b osztály (Veres Viktória, Varga Ezékiel, Kövér Benedek) –
felkészítőjük Kerekesné Nagy Noémi.
2. 7.a osztály (Borjus Virág, Kántor Panna, Bodnár Brigitta,
Dobrószki Evelin) – felkészítőjük Kerekesné Nagy Noémi.
3. 7.c osztály 1. csapat (Minden Viola, Szekerán Virág, Szögedi
Szabina, Szögedi Fruzsina) –
felkészítőjük Kerekesné Nagy Noémi.				
Kerekesné Nagy Noémi és Forrainé Ipacs Marica
szervezők

Széchenyis jelmezes

Halloween

Nehéz helyi kötődésű játékost beépíteni a felnőtt csapatba.
szétforgácsolni. Nem fogok elszakadni a
zöld gyeptől, hiszen napi szinten sétálok
majd a pálya szélén, a kollégákkal is napi
szinten tartjuk majd a munkakapcsolatot.
Úgy gondolom, ez volt a jó döntés.
Lukács Flórián Együd András korábbi elnök halála után vette át az egyesület vezetését. Egy hónappal mandátuma átadása előtt a közel kétéves tevékenységéről
vont mérleget.
- Az egyesület működésének értékelése
elsősorban gazdaságilag fogható meg nyilatkozta lapunknak -, de természetesen
fontos a céljaink megvalósítása is. Gazdaságilag az egyesület az elmúlt két évben
tovább erősödött, stabil lábakon áll. Köszönhető ez Tiszaújváros önkormányzatának, az MLSZ és TAO támogatásoknak
és a konzervatív - nem túlköltekező - vezetésnek. Szakmai oldalról az egyesület
fő célja egy olyan felnőtt csapat működtetése, melyben tiszaújvárosi vagy régióbeli játékosok játszanak. Ettől sajnos távol áll a jelenlegi helyzet. Ennek oka többek között az, hogy az NB III színvonala
folyamatosan emelkedik. Tömegesen jelennek meg a levezető volt NB I-es játékosok. Emellett a tehetséges játékosokat
az akadémiák 14-15 éves korukig elviszik tőlünk, így a felnőtt csapatba történő
beépítésük egyre nehezebb. Összességében, miután minimum 15 játékos került el
magasabb osztályba az elmúlt két évben,
elégedettek lehetünk. Az elmúlt időszakban 39 utánpótlás edzői megbeszélést tartottunk, több csapatunk is dobogón vagy
dobogó közeli pozícióban áll a tabellán.
A szakmai stáb bővült egy erőnléti edzővel, aki éppen a közelmúltban szerezte meg az MLSZ-es diplomáját. A Sportcentrumban ovifoci pálya létesült, folyamatban van a füves edzőpálya világításának és korlátjának kiépítése, valamit a
centerpálya eredményjelzőjének cseréje
is. Mindez az egyesület által koordinálva,
mintegy 50 millió forint értékben. De ami
a legfontosabb, több mint 200 utánpótláskorú gyermeknek ad lehetőséget a sportolásra az egyesület, amire igazán büszkék lehetünk.
borza

Ijesztő maskarákba bújt gyerekek lepték el a várost pénteken.
A Széchenyi iskola hat osztálya egy ősi kelta hagyományt elevenített fel. Ez a halloween, amit elsősorban angolszász országokban tartanak. A gyerekek ilyenkor rémisztő maszkokba bújva járják az utcákat, s csokit vagy csalunk kiáltással csokoládét,
cukorkát gyűjtenek.
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Hunyadisok
a Miskolci Állatsegítőknél

Október 4-én, az állatok világnapja alkalmából gyűjtést szerveztünk iskolánkban a Miskolci Állatsegítő Alapítvány javára.
A legtöbb állateledelt felajánló 50 tanulóval október 18-án útra keltünk, hogy átadjuk az adományokat a telephely lakóinak.
Horváth Rita, az alapítvány vezetője szeretettel fogadott minket,
mi pedig örömmel rakodtuk ki az autóbuszból a több, mint 1,5
tonnányi élelmet, a tisztítószereket, s a télre nélkülözhetetlen takarókat. A telephelyet megtekintve megismerkedtünk a dolgozók munkájával és a telephelyen élő állatokkal. Ottlétünkkor a
menhely 225 kutyának, 20 cicának és 2 nyuszinak adott átmeneti otthont, akik reményeink szerint mihamarabb örökbefogadókra találnak. A szép őszi időben kutyagolásra mehettünk a nagyobb tanulóinkkal, míg a kisebbeket az állatsimogató kert várta. A jócselekedet adta örömmel telve érkeztünk haza, s terveink
szerint jövőre is megszervezzük az adománygyűjtést.
Magyarné Hadzsi Katalin és Pásztorné Csontos Márta
szervezők

2018. október 31.

Az egész megyéből várják a férfiakat (és a nőket)

Soron kívüli daganatszűrés
és rehabilitáció Miskolcon
Borsod-Abaúj-Zemplén megye minden településéről várják
a résztvevőket Miskolcra, ahol a prosztatadaganat által érintett betegeknek meghirdetett, de mások számára is hasznos
10 Ezer Lépés Program keretében előadást, fórumot és gyógytorna foglalkozást szerveznek, a férfiak kérhetnek ingyenes PSA tumormarker szűrést is. A rendezvényen nem csak
a férfiakra számítanak, hanem a nőkre is, mert sokszor rajtuk
múlik, hogy családtagjuk milyen segítséget fogad el, vagy
milyen aktivitást végez.
November 7-én, szerdán 15 órától a miskolci Kaffka Margit
Könyvtárban (Miskolc, Park u. 8.) Dr. Wijesinghe Ivor urológus-onkológus főorvos, valamint Boros Ilona és Barta Nikolett gyógytornászok várják az érintetteket és az érdeklődőket
ismeretterjesztő előadással, fórummal, majd könnyen megtanulható, az állapot javulásához érdemben hozzájárulni képes
gyógytorna gyakorlatok megtanításával. A Magyar Rákellenes Liga által szervezett rendezvény előtt 14 és 15 óra között
soron kívüli vérvételre, a prosztata betegségét jelezni képes
PSA vizsgálatra is nyílik lehetőség. Ahogyan a rendezvény,
úgy a szűrés is ingyenes, ám utóbbira érdemes előre bejelentkezni a szervezőknél.
A 10 Ezer Lépés Program keretében közzétett gyógytorna videók a www.rakgyogyitas.hu/ferfitorna linken is elérhetők,
ám minden esetben javasolt szakorvossal, gyógytornásszal
egyeztetni, a személyes tájékozódásra pedig nagyon jó alkalom a miskolci rendezvény.
További információ: Virág Judit, (0620) 565-4517, virag.judit@rakliga.hu

kronika@tiszatv.hu

A katolikus iskola
hírei

Szeptemberben Szent Gellért napján ünnepélyes keretek között
a katolikus templomban felavatták az elsős diákokat és az újonnan érkezett tanulókat.
A Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola és
Óvoda által hirdetett országos rajzpályázaton ismét szép eredmények születtek.
II. helyezést ért el: Ulicska Sába Napsugár 4.a, Pós Levente 6.a,
Szabó Dorottya 8.a
III. helyezést ért el: Lesó Lujza Márta 2.a, Kovács Jázmin 7.a
Felkészítők: Ardeyné Tóth Zsuzsa, Oroszné Kolosai Zsuzsanna pedagógusok
Folytatódik a hagyományok ápolás és a népszokások felelevenítése a katolikus iskolában. Szüreti mulatságot rendeztek,
táncházzal egybekötve az iskola tanulóinak.
Az állatok világnapja alkalmából jótékonysági gyűjtést szerveztünk 2018. okt. 2-5-ig, a Berettyóújfaluban működő állatmentő
társaság részére, akik új menhelyet építenek a bántalmazott és
elhagyott árva állatok számára.
Október 25-én a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános
Iskolában negyedik alkalommal rendezték meg a Szentírás felolvasó versenyt.
A megjelent egyházi iskolák tanulói közül Gulácsi Ákos 7.a osztályos tanulónk II. helyezést ért el. Felkészítő: Moldván-Dobronyai Anikó pedagógus.

Mozaik
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Honvédelem, minősítés, árvízi védekezés

Önkéntesek gyakorlatoztak

Nyúlgátat építettek, átemelő
szivattyút telepítettek az önkéntes mentőcsoportok egy
feltételezett árvízi helyzetben. A gyakorlat egyben minősítés is volt három, a megyében működő önkéntes
mentőcsoportnak.
Összevont gyakorlat helyszíne volt Kesznyéten a múlt héten, a Matyó, a Mezőségi
és a Sajó Járási Mentőcsoportok a társ�szervekkel együttműködve mutatták meg,
hogy mi is a teendő árvízi helyzet esetén.
- A védőgát kiépítése és szivattyútelepítés
volt a feladatunk - mondta Császár János,
a Mezőcsáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Ötévente minősítik az önkéntes mentőcsoportokat.

Élesben is megállják a helyüket.

elnöke -, több káreseménynél is részt vettünk már élesben, alapfeladatunk a tűzoltás és a kármentés. Tavaly voltunk Megyaszón jégkárelhárításnál, illetve Leányfalun is árvízi védekezésnél. A hivatásos állománytól és a vízi szakemberektől nagyon sokat tanulunk, kell is ez, hogy éles
helyzetben helyt tudjunk állni.
Egyrészt ezért volt ez a gyakorlat is, másrészt újraminősítették a mentőcsoportokat, a szabályok szerint erre ötévente van
szükség.
- Honvédelmi felkészítéssel egybekötött
nemzeti újraminősítő gyakorlatot tartot-

tunk - mondta Dojcsák Dávid, a B-A-Z
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője. - A feltételezés szerint a Tiszán levonuló árhullám visszaduzzasztotta a település határában folyó
Sajót, ezért Kesznyéten belterületén, illetve egy külterületi helyszínen árvízi védekezési munkálatokat kellett végezniük
az önkénteseknek. A megye 16 járásának
mindegyike rendelkezik húszfős önkéntes mentőcsoporttal, az ő újraminősítésükre azért volt most szükség, mert öt éve
volt utoljára, és öt évre szól a minősítés.
Fodor Petra

SOS elsősegély oktatás

Merjünk segíteni, cselekedni

Elsősegély oktatást szervezett az Alapítvány Tiszaújváros Gyermekeinek Egészségéért a Hamvas Béla Városi
Könyvtár előadótermében. A
több mint háromórás oktatáson bárki részt vehetett, teljesen ingyen.
- Mivel van jogosítványom, így már vannak ismereteim arról, hogy bizonyos
helyzetekben mit kell csinálni - mondta Gáspár-Kaputa Ágnes. - Azért jöttem,
hogy elmélyítsem a tudásomat és gyakorolni sosem késő. Szerencsére még nem
kerültem olyan helyzetbe, hogy a tudásomat élesben kelljen használnom, de azt
gondolom, hogy a stressz sok mindent
kihozna belőlem. Abban biztos vagyok,
hogy nem menekülnék el, hanem megpróbálnék segíteni.
Az alapítvány három éve szervez hasonló oktatásokat, amit eddig az alapítvány
tagjai tartottak. A pénteki program abban
különbözött az eddigiektől, hogy most a
Generáli Elsősegély Program keretén belül az SOS Elsősegély csapat tagja, Papp
Márió tartotta.
- Ezt a lehetőséget pályázaton nyertük nyilatkozta lapunknak Dr. Pető Gabriella, az alapítvány kuratóriumi elnöke. Azért tartjuk fontosnak az elsősegéllyel
kapcsolatos folyamatos ismeretbővítést,
mert sok esetben azzal találkozunk, hogy
nem mernek az emberek semmit sem csi-

A segíteni akarás legyen az első lépés - mondta Dr. Pető Gabriella.
nálni. Az a célunk, hogy az első lépés ne
az ijedtség legyen, hanem a segíteni akarás, amihez tudás is társul. Az elsősegélynyújtó protokoll az évek alatt sokat változott, szerencsére egyszerűsödött. Korábban a bonyolult tennivalók is elriasztották azokat, akik segíteni szerettek volna
a bajba jutottakon. A hangsúly azon van,
amit ilyenkor mindig elszoktunk mondani, ha nem csinálunk semmit, azzal sokkal nagyobb bajt csinálunk, mintha bármit is teszünk.
Ezt az elméletet támasztotta alá Papp
Márió elsősegély-oktató is, aki saját éle-

Papp Márió gyakorlati bemutatót is tartott.

téből hozott megtörtént esetet.
- A következő történet nagyon jól igazolja, hogy mennyire fontos a bátorság, az,
hogy merjünk cselekedni még akkor is,
ha hirtelen nem jut eszünkbe, hogy mi a
helyes teendő - kezdte előadását az oktató. - A nagymamám lett rosszul évekkel
ezelőtt saját otthonukban. Nagypapám
volt mellette. A segítséghívás után folyamatosan két kézzel nyomkodta a mama
mellkasát, és ami nagyon fontos, hogy folyamatosan, egészen addig, amíg ki nem
ért a mentő. Nem volt benne rendszer,
volt hogy gyorsabban, aztán lassabban,
hiszen időközben elfáradt, de folyamatosan masszírozta a mellkasát, amivel megmentette az életét. Ennyi. Nem kell nagy
dolgokra gondolni. Ezt szeretném ezen
az előadáson is hangsúlyozni, hiszen az
egész segítségnyújtási történet már az első lépcsőfoknál megdől. Nem megyünk
oda, csak nézzük, kikerüljük, a többiek úgyis segíteni fognak, miért pont én.
Évente 26000 hirtelen szívhalál következik be. Ennek nincs előjele, nemtől, kortól teljesen függetlenül elérhet bárkit. Ha
ezt valaki kiszámolja, minden húsz percre
jut egy hirtelen szívhalál. Tehát húszpercenként egy ember összeesik, leáll a légzése és a keringése. Azonban ebből 18700
túlélhetné, ha időben érkezik a segítség,
még ha nem is szakszerű.
ema

Mozaik

6. oldal

Naftalin Komáromból

Heltai szekrénymeséje

A Komáromi Jókai Színház
vendégjátékával folytatódott
a Színház Határok Nélkül.
A társulat a humor jegyében
Heltai Jenő nagysikerű vidám, zenés darabját, a Naftalint hozta el színházi fesztiválunkra.
A történet középpontjában egy szekrény áll, úgy, ahogy a színpad közepén
is. Nagy a forgalma a hatalmas bútordarabnak, nők jönnek, férfiak mennek, szeretők, szerelmesek bújnak el benne, hogy
aztán, ha tiszta a levegő, sietve szabaduljanak a szekrény menedéket nyújtó sötétjéből. A titkokat őrző szekrénybe mi is
beleshettünk az előadás előtti próbán, az
úgynevezett „Kresz-próbán”, amikor is a
színészek „bejárják” a teret. A kulisszák
mögött beszélgettem a darab két férfi
főszereplőjével, a férjet alakító Rancsó
Dezsővel és a Laboda Pétert játszó Tóth
Károllyal.
- Én ebben a darabban dr. Szakolcai Bálint ügyvéd bőrébe bújok, aki a férj tulajdonképpen, aki megcsalatva van, és aki
aztán megcsal - mondja Rancsó Dezső. Heltainak ez a jó kis darabja arról szól,
hogy imádom az életet és a nőket főleg.
Most a szekrény nekem nem lesz a terepem, de korábban játszottam ezt a darabot a Játékszínben, amikor még az Iglódi Pista rendezte, akkor Laboda Péter szerepében voltam, aki viszont sokszor megfordul a szekrényben. Mostani szerepemben én csak gyanakszom. Heltaira vis�szatérve, én nagyon szeretem őt, a rendezőnk, Hargitai Iván meghagyta az eredeti Heltai szöveget, tehát nem nyúlt hozzá,
és bár nehézkes a tanulása, de aki ráérez
az ízére, jó kis ízvilága van. Van egy furcsasága is a darabnak, hogy egészen más-

Fagottkoncert

Lakatos György Liszt- és Bartók-Pásztoy-díjas fagottművész adott hangversenyt az 50 éves Vándor Sándor Zeneiskolában.

kronika@tiszatv.hu

Nikodémusz hajlékában

Nők jönnek, férfiak mennek.
képp játsszuk, tehát nem a korabeli játszási stílusban, hanem egy maibban, ami
mozgásokkal, táncokkal, zenei betétekkel
teli. Ez egy vidám szórakoztató történet,
szeretik a nézők.
A felvidéki születésű Rancsó Dezső a budapesti Pesti Magyar Színházban dolgozik 19 éve, a Naftalin című zenés vígjátékban vendégművészként szerepel, úgy,
ahogy Nagy Károly is.
- Én is vendégjátékos vagyok, bár még
nem vagyok gyakorlott ebben, hiszen öt
évig le voltam szerződve, és ezalatt készült el a Naftalin produkció is, amiben
fiatal színészként kaptam meg Laboda
Péter szerepét - mondja Nagy Károly. Nagyon jól érzem itt magamat, és mint
szabadúszó nem égetek fel magam mögött hidakat, nem szakítottam meg kapcsolatokat, ugyanúgy visszajáró vendége vagyok a színháznak. Jelenleg a Padlás című produkciót próbálom Komárom-

ban, ahol ebben az évadban még egy produkciót próbálok. De ha már határokról
beszélünk, Komáromban tulajdonképpen
csak a státuszom változott meg, ugyanúgy komáromi színésznek érzem magam
a mai napig. Úgy, ahogy a közönség, mi
színészek is szeretjük a vidám szórakoztató zenés darabokat. Zenével, derűvel,
poénokkal, izgalmas fordulatokkal, megmagyarázhatatlan emberi kapcsolatokkal.
Bizony ennek a történetnek lehet valóságalapja is. Heltai nagyszerű ebben, egy
hatalmas nagyító alá teszi a párkapcsolati félrelépéseket, becsapásokat, megcsalásokat, hazugságokat, amik Heltai nagyítója alatt fergeteges komikummá válnak.
A Színház Határok Nélkül következő
előadása a Vesztegzár a Grand Hotelben című zenés vígjáték lett volna, ám az
előadást lemondta a Nagyváradi Szigligeti Színház.
berta

Gondolatok mindenszentek ünnepén és halottak napján

Keressük életünk vezérfonalát!

Mindenszentek ünnepe a Római Katolikus Egyház tanítása szerint a megdicsőült Egyház ünnepe. Nem tévesztendő ös�sze a szenvedő Egyház ünnepével, a halottak napjával, mely egy nappal később,
november másodikán van. (v.ö.: http://lexikon.katolikus.hu/M/Mindenszentek ünnepe.html.)
Az élő és elhalt hívek titokzatos közösséget alkotnak a szentek egységében,
egymásért könyörögnek, helytállnak. A
hangsúly a hívek szón van. Azok, akik ismerik, de nem követik Jézus Krisztus tanítását, azaz nem hívők, nem juthatnak be
a mennyei dicsőségbe. Az ő lelkük is halhatatlan, de sorsuk földi életüket követően az örök kárhozat. Azok, akik nem ismerik a megváltót, sohasem hallottak róla, de becsületesen, embertársaikkal szeretetben éltek, nincsenek kizárva a szentek sorából. Az ő sorsuk Isten kezében
van.
A Római Katolikus Egyház tanítása alapján beszélünk küzdő Egyházról, mely a
földön élő lelkek közössége, szenvedő
Egyházról, mely a meghalt, de még a tisztítóhelyen szenvedő lelkeké, és diadalmas
Egyházról, mely a már mennyekbe jutott,
üdvözült hívek társasága. Mindenszentek
ünnepén mindazon megdicsőült lelkeket
ünnepeljük, akik életük példájával kiérdemelték, hogy haláluk után közvetlenül
a Mennyországba kerüljenek, vagy hibáikat megbánva, szentségekkel ellátva érkezett halhatatlan lelkük a „másvilágra”,
ideig tartó büntetésüket a tisztítótűzben
letöltötték, és így megtisztulva beléphettek a szentek közösségébe. Róluk, megszámlálhatatlan sokaságuk miatt a kalendárium külön, név szerint nem emlékezhet meg, ezért november 1-jén mindnyájukat együtt ünnepeljük.
Nem tudhatjuk, hogy elhunyt szeretteink elérkeztek-e már a boldog istenlátás

2018. október 31.

örömébe. Amikor november 1-jén sötétedés után, tehát halottak napja vigíliáján sírjaiknál gyertyát gyújtunk és imádkozunk értük, akkor lényegében azt tételezzük fel, hogy valószínűleg még a tisztítótűzben vannak. A szentek közösségébe jutott lelkekért ugyanis már nem kell
imádkoznunk. Ők értünk imádkoznak.
Kérhetjük viszont közbenjárásukat valamilyen ügy érdekében, azt ők továbbítják, de Isten döntésén múlik, hogy a kérést teljesíti-e vagy sem. Ha nem, akkor
azt fogjuk tapasztalni, hogy más, eleinte a
nehézségeinket nem, vagy alig csökkentő
helyzetbe kerülünk, és csak később derül
ki, hogy bizony számunkra az volt a lelki fejlődésünket segítő legjobb megoldás.
Ezért mondja Szent Pál apostol a rómaiaknak írt levelében, hogy „az Istent szeretőknek minden javukra válik, azoknak,
akik az ő végzése értelmében meghívást
kaptak, hogy szentek legyenek.” (Káldi-Neovulgáta Róm. 8,28)
Talán nem volt lényegtelen áttekinteni
a két ünnep teológiai hátterét. Nyilván,
akik nem Krisztust követők, azok, ha ki is
mennek a temetőkbe ezen a napon, nem
ezzel a lelkülettel gyújtanak gyertyát.
Vannak sokan, akik nem hisznek sem Is-

tenben, sem a lélek halhatatlanságában.
Keresztény őseik szokását követik ugyan,
de számukra ez a nap pusztán az emlékezésé. Emlékezés az idén, vagy évekkel
ezelőtt meghalt elődökre. Különös alkalmat nyújt erre a nyártól búcsúzó természet, a lágy őszi szellő, a hulló falevelek,
a télbe forduló ősz, melyek mindegyike
az élet véges voltára emlékeztet. Óhatatlanul felsejlik ilyenkor saját múlandóságunk is. Kérdések tolulnak fel bennünk,
melyek válaszra várnak. Talán ilyenek,
vagy ezekhez hasonlók:
Miért születtünk? Pontosabban miért pont
mi születtünk e halálba tartó földi létre?
Mi az életünk célja? Miért nem azonosak az életlehetőségeink? Lehet, hogy
egy kisvárosi szegény- telepen él a világ legtehetségesebb költője, csak az a
baj, hogy nem tanult meg írni? Fontos-e,
hogy amiben tehetségesek vagyunk, abban törekedjünk a legjobbnak lenni, vagy
ez csak annyiból fontos, hogy ha azokká
válunk, akkor megkérdezhessük magunktól, hogy… „és akkor mi van?” A halálos
ágyunkon mikor leszünk elégedettek az
életünkkel? Akkor, ha sikeresek, de törtetőek voltunk, vagy akkor, ha a világ szemében lúzerek, de szeretetre méltóak?
A választ mindenkinek magának kell
megtalálnia. Nem vagyunk azonban teljesen magunkra hagyva. Segíthetnek minket ókori és jelenkori gondolkodók, de a
világ szent könyvei is. Nem ugyanazok a
válaszok következnek akkor, ha a halállal az élet véget ér, vagy ha van halhatatlan lelkünk. Érdemes erről a hosszú téli
éjszakákon elgondolkodni. Ha nem tes�szük, könnyen rendezetlenné és következetlenné válhat értékrendünk, mely tudatosan vagy sem, mégiscsak az életünk vezérfonala.
Szrogh Károly

Ősz volt. Kivételesen meleg napokkal búcsúzott idén az évszak.
Az idősek otthonának lakói úgy üldögéltek egymás mellett a bejárat előtti padokon, mint fényre, melegségre vágyó, fázós madárkák. Szótlanul fürödtek a napfény simogató szeretetében.
Az első emelet sarkában lévő huszonötös lakás nagysága négyzetméterét is mutatta. Kis előtér egy fogassal, hűtővel, bejárat a
fürdőbe, és az egyetlen szoba, ami nappali és háló is.
Ketten ültek az L alakban elhelyezett keskeny ágy sarkában,
egymás kezét fogva.
Egy idős házaspár, ötvenöt éve együtt, ahogy fogadták: jóban,
rosszban.
Emlegették életük közel nyolc évtizednyi történéseit, hol nevetve, hol megkönnyezve. Volt, hogy éjszaka is. Ha nem tudtak
aludni, beszélgettek. Őket nem az altató ringatta álomba, hanem
az emlékek sorozata. Itt már békésen, megpihenve élhették napjaikat.
Felidézték ideköltözésük történését is.
Erős hittel rendelkező, bibliaolvasó emberek voltak, ami átsegítette őket sok nehézségen.
Az évek azonban könyörtelenül teltek, és a nyolcadik X-hez közeledve érezték, már nem megy kettesben a mindennapok gondja, a kert, a porta. Messze volt a központ bevásárolni, hóban,
fagyban, melegben, és biciklin sem volt már biztonságos. Még
Gömböc, a kutya is huncutkodott a nagypapával. Megérezve
gyengeségét, majdnem ledöntötte a szeretetével.
Karácsonyra összegyűlt a család, és az ünnepi vacsora után
könnyes szemekkel álltak gyermekeik elé: Segítsenek!
A legjobb megoldást kellett kitalálni, ami jó mindenkinek. A
gyerekek még évekig dolgozva, este érnek haza, az unokák
egyetemen. Melyikük tudott volna beszélgetni, sétálni velük pihenten, rendszeresen?
És Nikodémusz segített… A fiuk városában nem rég nyílt idősek otthona.
A Bibliából ismerték az időseket oltalmazó, gyógyító prófétát.
Örültek, hogy egy hívő, keresztény közösségbe kerülnek, gyermekük lakásához alig tízpercnyire.
Egy évbe tellett még, míg el tudták adni a kicsiny, folyó melletti
családi házat. Épp, hogy kifutotta új lakóhelyük árát.
És eljött a költözködés. Tetszett az új szoba, de egész életük ös�szegyűjtött értékeiből alig hozhatták el a tizedét. A fiúk csomagoltak, intézkedtek. A rokonságnak, szomszédoknak ajándék
lett a sok ott maradt bútor, ágynemű, edény. Csak a legszebbek
kerültek fel a teherkocsira.
A mindig határozott nagymama úgy ült be a sofőr mellé, mint a
kocsis a bakra.
- Ezek az én megmaradt kincseim. Vezessen velük óvatosan!
Menyükre hagyták az új szoba berendezését. Tette is szeretettel.
Ágyukkal szemben helyezték el szekrénysoruk három könyves,
polcos részét. Középen az újonnan vett, nagyképernyős színes
tévével. Oldalt a két ruhásszekrény, külön a nagyapa és nagymama rendezett ruháival. Vele szemben földig érő ablak világított
hófehér függönnyel, szép sötétítővel. Előtte fért el a dohányzóasztal a két vendégváró fotellel. A falon családi képek, és a fiuktól kapott tunéziai tányér, kancsó díszelgett. Kellemes szoba kerekedett a kis hajlékból. Szeretet lengte be.
Ők meg meséltek, emlékeztek megunhatatlanul.
Boldogan idézték fel fiatal éveiket, amikor a kisfiukat ünneplőbe öltöztetve indultak el egy-egy ünnepségre, és a maguk előtt
nevetgélő gyermekeikben gyönyörködtek.
Mára már a három unoka és dédunokájuk születése hozott örömet.
Nem tudom, hogy csinálták, de még kis nyugdíj maradékukból
is megajándékozták szeretteiket a jeles napokon.
Gyerekeik sokat voltak velük. Vasárnaponként a meleg vacsora elfogyasztása után nem is az étkeket köszönték meg, hanem
az alatta és utána történt meghitt beszélgetéseket. Jó volt együtt!
Így éldegéltek utolsó éveikben, békében, nyugalomban, megérdemelten Nikodémusz hajlékában.
A késő őszi napfény békés együttlétüket látva, glóriát rajzolt fehér fejük fölé.
Hívta őket a fény felé…
Gál T. Olgi
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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.

Hamvas Béla Városi Könyvtár

Városunk közlekedése – kamarakiállítás
A kiállítás október 24-től november 16-ig látható.
November 6. (kedd) 17.00 óra
Családi mesedélután
Az alma meg a kerti manó
Sebők Éva meséjének interaktív feldolgozása
Helyszín: a Gyermekkönyvtár
November 7. (szerda) 14.00 óra
A Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub
összejövetele
Helyszín: a könyvtár előadóterme

Tiszaszederkényi Fiókkönyvár

November 6. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit
2018. november 5-étől a Derkovits Művelődési Központ
jegypénztárának nyitvatartása az alábbiak szerint változik
HÉTFŐ – KEDD - CSÜTÖRTÖK
		
8.00-12.00 és 13.00-16.00
SZERDA
8.00-12.00 és 13.00-18.00
8.00-12.00
PÉNTEK
A belépődíjas programok esetében pénztárnyitás az előadás
előtt egy órával!

Elmarad a Vesztegzár

Tisztelt Közönségünk!

Sajnálattal értesítjük Önöket, hogy a Színház Határok Nélkül
rendezvény 2018. november 17-re tervezett
Vesztegzár a Grand Hotelben című előadását

7. oldal

Ötórai kalligráfia

Könnyű kéz, táncoló betűk

Ülünk a számítógép előtt, telefon a kezünkben, s csak úgy
záporoznak a betűk, a szavak. Néha még tollat is fogunk a kezünkbe, de pár perc
után már kényelmetlen a kézzel írás. Pedig régen még csak
golyóstollak sem voltak. Régen még madártollal írtak az
emberek, melynek hegyét pár
betű után újra tintába kellett
mártani.
Aztán ahogy telt az idő, úgy születtek
meg az újabb és újabb íróeszközök. Ma
már rácsodálkozunk egy-egy régi írásra,
el sem tudjuk képzelni, milyen is lehetett annak idején. Ezt az érzést, ezt az élményt át kell élni, amíg át lehet, amíg át
tudjuk élni. Erről szólt a legutóbbi Ötórai
tea, ahol Tóth Etelka Edit kalligráfus nem
csak elméletben, hanem a gyakorlatban is
bemutatta a szépírás művészetét.
- Egyetemista koromban írástörténetet tanultunk, valahogy így kezdődött - mondta Etelka -, nagyon vonzott a kódexek világa, az iniciálék, gót betűk. Ért még egy
olyan élmény is, ami ez irányba terelt.
Baja Béla kecskeméti festőművész kézzel
megírta a Bibliát, minden lapját más-más
képpel díszítette. Ebből a sorszámozott,
limitált kiadású könyvből nekem van egy
példányom. Ez is nagy hatással volt rám.
És persze az is, hogy más kisiskolás koromban is úgy tartották, hogy szépen
írok. Egyébként ezt örökli is az ember,
édesanyám annak idején még a kalligrafikus írást tanulta, ő is nagyon szépen írt.
- Mennyien művelik ma a kalligráfiát?
- Kezd újra divatossá válni, de igazi kalligráfusok kevesen vagyunk az országban. Mi régi mártogatós tollal írunk még.
Mostanában nagyon sok magyar könyv

Kezd újra divatossá válni a kalligráfia.
megjelent, de ezek inkább a modern írást
tanítják, a kreatív szépírást, akár krétafilccel, akár táblára. Ezek is nagyon szépek,
de szerintem nincs olyan varázsuk, mint
a hagyományos klasszikus kalligráfiának.
- A kalligráfia enged szabadnak lenni,
vagy szabályok szerint zajlik?
- A klasszikus kalligráfia szabályok szerint zajlik, minden betűtípusnak megvan
a maga vonalrendje, szabálya, hogy melyik az első, a második és a harmadik vonal. Ez az angol folyóírásnál is így van. A
vékonyítást-vastagítást úgy érem el a papíron, hogy amikor épp hozzáérintem, akkor hajszálvékonyan írok és a nyomás hatására lesz vastagabb. Amikor pedig metszett hegyű tollal viszem fel a tintát a papírra, akkor nem a nyomás, hanem az írás,
a betű szöge adja a vékony és vastag vonalakat. Sok tanulás és még több gyakorlás szükséges ahhoz, hogy könnyű kézzel,
mégis biztos legyen a vonalvezetés.

a Nagyváradi Szigligeti Színház technikai okokból lemondta.
Az előadásra megvásárolt jegyek, illetve az érvényes bérletek
a Derkovits Művelődési Központban
2018. november 5. (hétfő) - november 16. (péntek) 12.00 óráig visszaválthatók, ez esetben kérjük, hogy a belépőjegyet, illetve bérletet hozzák magukkal!
Megértésüket köszönjük!

A Tiszaújvárosi Vándor Sándor Zeneiskola ebben az évben
ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. Ez alkalomból 2018.
november 16-án 17.00 órától ünnepi hangversenyt rendezünk
a Derkovits Művelődési Központ színháztermében. Fellépnek
a zeneiskola növendékei, tanárai és volt növendékek. A belépés díjtalan, de jegyeket kell igényelni a zeneiskolában.
Szeretettel várunk mindenkit!
Somogyiné Sándor Dóra		
tagintézmény-vezető		

Hok Csaba
intézményvezető

A Tisza TV műsora

November 1., csütörtök
9:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Tiszaújváros
szolgálatáért - SOS Elsősegély - Árvízi gyakorlat - Igényelhető a horgászkártya - Láthatósági kampány - Kézilabda
9:15 Hétről-Hétre: MOL-beruházások, tervek, célok - Színház Határok Nélkül - A szépírás művészete - Fagottkoncert a
zeneiskolában - Közelmúlt - E-sport találkozó
(A műsor a szerdai adás ismétlése.)
November 5., hétfő
18:00 Sporthétfő: az FC Tiszaújváros - Sényő Carnifex FC
bajnoki labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről
November 7., szerda
18:00 Héthatár: Felkészülés a télre - Kiállítás - Zeneiskola Kerékpárutak - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Száraz november - Róka-kérdés - Közelmúlt - Sport
Utána: Fogadóóra Bráz György polgármesterrel

Különböző korok, különböző stílusok, betűk a papíron.

Tóth Etelka Edit
- Hol lehet ezt megtanulni?
- Magyarországon nincs kalligráfusképzés, érintőlegesen a nyomdászok, dekoratőrök találkoznak kalligráfiával, de tanulni leginkább magánúton lehet, sok-sok
gyakorlással.
- Hol használhatjuk ezt a tudást?
- Egyre népszerűbb az esküvői kalligráfia.
Menükártyákat, ültető kártyákat magam
is rendszeresen írok, sokan szeretik a kézzel írott meghívókat, vagy épp a borítékokat. Külföldön már kevesen tudják elképzelni azt, hogy esküvői meghívójukat
olyan borítékba tegyék, amire nyomtatták
a címet és a nevet.
- Tovább lehet adni ezeket az értékeket?
- Egy Szántó Tibor idézettel válaszolok,
miszerint a betű nem csak a hang sivár jele, hanem művészi kompozíció. Én úgy
érzem, ha már tudom csinálni, ha már birtokában vagyok ennek a tudásnak, akkor
kötelességem továbbadni, átadni a gyerekeknek. Még ha csak olyan szinten is,
hogy látják és kipróbálják, milyen is lúdtollal írni, magáért az élményért.
Fodor Petra

Hirdetmények

8. oldal

Fúrt és ásott kutak
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2018. január 1-je
előtt létesített fúrt és ásott kutakra a jelenleg hatályos jogszabályok szerint 2018. december 31-ig vízjogi fennmaradási
engedélyezési eljárást kell indítania a tulajdonosnak. Felvettük a kapcsolatot a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező hatósággal, a B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal és kértük állásfoglalásukat, melynek megérkezését követően a helyben szokásos módon minden részletre kiterjedő tájékoztatást adunk az érintett ingatlantulajdonosok
számára.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tisza úti vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár
következő időpontja 2018. november 9. (péntek).
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
			
üzemeltető

A Krónika elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755, + 36 49 341-844
Fax: +36 49 341-852
E-mail: kronika@tiszatv.hu
BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Tiszaújváros önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2019-re kiírja a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok számára.
A pályázat benyújtásával kapcsolatban bővebb információ, valamint a pályázat benyújtásához szükséges adatlap és
egyéb dokumentumok megtalálhatóak a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu weboldalon.
BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Tiszaújváros önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve a 2019. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2018/2019. tanév második, és
a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan.
A pályázat benyújtásával kapcsolatban bővebb információ, valamint a pályázat benyújtásához szükséges adatlap és
egyéb dokumentumok megtalálhatóak a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu weboldalon.

Mecénás ösztöndíj

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány pályázatot hirdet a
2018/2019-es tanév első félévére a tiszaújvárosi állandó lakóhellyel rendelkező főiskolai, egyetemi hallgatók tanulásának 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 honlapon, valamint a Tiszaújvárosi Krónika legutóbbi számában.

Fenyőfák kerestetnek

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2018. évi adventi rendezvények színvonalas lebonyolításához keres kivágásra szánt, jelenleg szabad térállásban álló, formás, egyenletes habitusú lucfenyőket és ezüstfenyőket, 3,5-12 méter között a városi közintézmények, Tiszaújváros közterein történő
felállítása, feldíszítése céljából.
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.

Seniorplus Expo

Nem csak
a húszéveseké a világ!

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező lakosságot, hogy 2018. november 23-24.
között Budapesten a BOK Csarnokban (volt SYMA Konferencia- és Rendezvényközpont, Budapest, Dózsa György út 1.) Tiszaújváros önkormányzata támogatásának köszönhetően ingyenesen látogatható a X. Seniorplus Expo rendezvény. Az érdeklődőknek az ingyenes belépéshez személyi igazolványukat kell
felmutatniuk a jegypénztárnál.
A Seniorplus Expon a látogatók megismerkedhetnek több száz
szolgáltatóval és termékkel, melyek az egészségmegőrzést, az
életminőség megtartását szolgálják. Kedvezményes üdülési és
programajánlatok között válogathatnak, és számtalan ötletet találnak a szabadidő tartalmas eltöltéséhez. A rendezvényen kiemelt szerep jut az idősbarát szállodák, gyógyfürdők, vendégváró helyek bemutatására. A rendezők a hideg téli napokra hangulatos színházi estéket és egyéb remek programokat kínálnak.
Az expo jó hangulatáról a meglepetésvendégek produkciói gondoskodnak.

Gondozó munkakör
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ ( 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére gondozó munkakör betöltésére, részmunkaidőben (napi 4 óra munkavégzés).
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:
- szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok 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

2018. október 31.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Bráz György polgármester
2018. november 05-én (hétfőn)
13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri
Hivatal I. emeleti önkormányzati
tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes
bejelentés alapján történik,
negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését
az 548-010-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Dr. Juhos Szabolcs jegyző
2018. november 7-én (szerdán)
13.00 órától 15.00 óráig
ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri
Hivatal I. emeleti önkormányzati
tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes
bejelentés alapján történik,
negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését
az 548-014-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal
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

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

Bérezés:
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba,
Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni, 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: 2522/2018., valamint a
munkakör megnevezését: gondozó.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2018. november 15.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. november 23.
A munkakör 2019. január 01. napjától tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-es telefonszámon lehet.

Fertőzötté nyilvánítva
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az afrikai sertéspestis betegség vaddisznóban történt előfordulása miatt Tiszaújváros térségét az országos főállatorvos fertőzött területté nyilvánította.
A fertőzötté nyilvánított területen a sertéstartókra vonatkozóan
járványvédelmi intézkedéseket rendelt el az állatlétszám változására, az elhullások bejelentésére és az abból történő mintavételre, a saját célra történő vágásokra, a sertésszállításokra és
azok engedélyezésére, az állatok állatorvosi vizsgálatára kiterjedően.
Az előírások megszegése esetén az állattartó élelmiszerlánc-felügyeleti bírsággal sújtható, ami az állami kártalanításból való
kizárást vonhatja maga után.
Az intézkedésekkel kapcsolatosan kibocsátott határozat teljes
terjedelmében megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és Tiszaújváros önkormányzatának www.tiszaujvaros.
hu honlapján.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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

Közterületi SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A
49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti.

Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságothogy 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.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Tokaji Edit
a 4. sz. választókerület képviselője
2018. november 7-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

2018. október 31.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Jézsó Gábor
az 1. sz. választókerület képviselője
2018. november 05-én (hétfő)
16.00 órától Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház )
2018. november 06-án (kedd)
16.00 órától a Tisza-parti városrészben
(Tisza-parti Szabadidőház,
Neumann J. út 1.)
fogadóórát tart.
Polgármesteri Hivatal

Zártkerti művelésből kivont
ingatlanok értékesítése
Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének
döntése alapján a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő 38 db
zártkerti művelésből kivont, árterületen található ingatlanjait.
Az ingatlanokat árverésen értékesítjük.
A teljes hirdetés szövege Tiszaújváros honlapján és a hivatal
hirdetőtábláján megtalálható. A részletes tájékoztató és helyszínrajz a Polgármesteri Hivatalban átvehető.
Jelentkezési lapok benyújtási határideje:
2018. november 13-án 12:00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési
Osztályán Bazsó Gábor munkatársnál (206. iroda).
Árverés ideje, helye:
2018. november 14-én 13.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Hirdetmények
9. oldal
Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2018. november

November

Helye

Ideje

Kinek a részére

05. hétfő

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

06. kedd

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

07. szerda

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

12. hétfő

Hunyadi iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja

7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30

Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszaparti Szabadidőház

11.00 - 12.00

Szociális étkezők

13. kedd

Széchenyi iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

14. szerda

Hunyadi iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Gondozóház

10.00 - 11.00

Szociális étkezők

Kazinczy Ház I. em. 73/1.

7.00 - 16.30

Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák
gyermek és alkalmazott befizetés

Őszrózsa Idősek Klub

7.30 - 8.00

„Esély” Napközi Otthon

Őszrózsa Idősek Klub

10.30 - 12.00

Szociális étkezők

15. csütörtök

Széchenyi iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja

9.00 - 12.00

Szociális étkezők

20. kedd

Tiszaszederkény Idősek Klub

10.30 - 12.00

Szociális étkezők

21. szerda

Központi Étterem

9.00- 12.00

Szociális étkezők

22. csütörtök

Központi Étterem

10.00 - 12.00

Szociális étkezők

26. hétfő

Tiszavirág Idősek Klubja

7.30 - 12.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

27. kedd

Hunyadi iskola

7.30 - 11.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

28. szerda

Széchenyi iskola

7.30 - 11.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Gondozóház

10.00 - 11.00

Szociális étkezők

Kazinczy Ház I. em. 73/1.

7.00 - 16.30

Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák
gyermek és alkalmazott pótbefizetés

Központi Étterem

12.00 - 13.00

Alkalmazotti étkezés megrendelés

29. csütörtök

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

30. péntek

Gimnázium

7.30 - 11.30

Minden étkező

Zöld növényi hulladék

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.)
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a 45. héten 2018.
november 8-án (csütörtökön) végzi el.
A hulladékgyűjtő zsákokat az érintett városrészekben kiosztották, de a zöld növényi hulladék jelöletlen zsákokban is kihelyezhető az átadási pontokon.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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

Szertartások, buszjáratok
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy Mindenszentek alkalmából az egyházak az alábbi időpontokban tartják szertartásaikat

2018. november 1. (csütörtök)
Indul

és ezzel összhangban a mellékelt menetrend szerint indítjuk a temetői autóbuszjáratokat.
Egyházi szertartások:
A római katolikus egyház temetői szertartásai
Sajószögedi templomban szentmise november 1. 09:30 óra
Tiszaújvárosi templomban szentmise november 1. 11:00 óra
Sajóörösi köztemető november 1. 14:00 óra
Nagycsécsi köztemető november 1. 14:30 óra
Városi temető (Sajószöged) november 1. 15:00 óra
Római katolikus altemplom november 1. 16:00 óra
Szentmise az elhunytakért halottak napján november 2. 18:00 óra
A református egyház temetői istentiszteletei
Tiszaszederkényi református temető november 1. 15:30 óra
Városi temető (Sajószöged) november 1. 17:00 óra
A görögkatolikus egyház temetői szolgálatai
Szent Liturgia (görögkatolikus templom) november 1. 11:00 óra

Érk.

Római katolikus altemplom november 1. 14:00 óra

15.00

16.30

Tisza-part városrész

13.05

15.05

16.35

13.06

15.06

13.07

Érk.

14.55

16.25

18.25

T.szederkény, Kossuth út

14.50

16.20

18.20

16.36

Bajcsy Zs. út 67.

14.49

16.19

18.19

15.07

16.37

Bajcsy Zs. út 37.

14.48

16.18

18.18

13.08
13.09

15.08
15.09

16.38
16.39

Bocskai út
Bocskai úti iskola

14.47
14.46

16.17
16.15

18.17
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
13.15

15.14
15.15

16.44
16.45

14.41
14.40

16.11
16.10

18.11
18.10

13.25

15.25

16.55

Hotel
Autóbuszállomás
Városi temető főbejárat

14.30

16.00

18.00

Indul

2018. november 2-től december 31-ig a temetői járat kizárólag pénteki napokon közlekedik:

Polgári szertartású megemlékezések

Indul

11.30

Tisza-part városrész

Tiszaszederkényi református temető november 1. 15:00 óra

11.35

Tiszaszederkény, Kossuth út

13.20

2018. október 31. (szerda)

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

Városi temető (Sajószöged) november 1. 14:00 óra

Indul 13.00
13.05

Érkezik

13.00

13.06
13.07
13.08
13.09
13.12
13.13
13.14
13.15
13.25

Érkezik
15.00 Tisza-part városrész
15.05 T.szederkény, Kossuth
út
15.06 Bajcsy Zs. út 67.
15.07 Bajcsy Zs. út 37.
15.08 Bocskai út
15.09 Bocskai úti iskola
15.12 Szederkényi út
15.13 Brassai középiskola
15.14 Hotel
15.15 Autóbusz-állomás
15.25 Városi temető főbejárat Indul

17.19
17.18
17.17
17.15
17.13
17.12
17.12
17.10
17.00

Érk.

Érk.

Indul

13.25

13.00

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Hirdetés

10. oldal

2018. október 31.

Hejőkeresztúri Gesztenyéskert Óvoda és Konyha a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

élelmezésvezető

munkakör betöltésére, határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszonyban.
Bérezés: „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény alapján
Pályázati feltételek:
• Élelmezésvezető szakképesítés
• Élelmezésvezetés szakterületen való jártasság - Legalább
1-3 év szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Büntetlen előélet
• ASP és INFORMIR rendszer ismerete és használata
(előny)
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november
14.; a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Gátiné Kardos Zsuzsanna nyújt a +36 20 222 99 39 telefonszámon.

Iroda kiadó
Tiszaújváros városközpontban.
Földszinti, külön bejáratú,

Hegesztői állás azonnali kezdéssel

bútorozott,

Gáz- és olajipari technológiai csővezetékekhez és táv-

két iroda+előtér+WC.

vezetékekhez keresünk hegesztő szakembert. (Pá-

Érd.: +36 30 915 4451

lyakezdők jelentkezését is várjuk.) Hegesztési eljárásaink: Avi (141), Bázikus (111), cellulóz (111). A munkavégzés Magyarország területén történik, az utazást,
szállást a cég biztosítja. A munkarend heti öt nap, ritkábban dekád rendszerben történik. Jelentkezés a
0620/479-9542-es telefonszámon.

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

rendszerkezelő munkatársat
A munkakör célja: az Inno-Comp Kft. gyártósorainak működtetése a termelési programban meghatározott termékek előállítása érdekében, valamint az ehhez kapcsolódó tisztítási, előkészítési, utókezelési, csomagolási és kiegészítő tevékenységek elvégzése.
Elvárások:
• Minimum szakmunkás végzettség
• 1-2 év hasonló és/vagy műszaki területen szerzett tapasztalat
• Csapat- és önálló munkára való képesség
• Jó kommunikációs képesség
Előny:
• Targoncavezetői jogosítvány vezető állásos, vezető üléses és
gyalogkíséretű géptípusokra
• Emelőgép kezelői képesítés megléte
Ajánlatunk:
• Béren kívüli juttatások
• Hosszú távú munkalehetőség
• Stabil munkáltatói háttér
• Változatos munka, szakmai kihívás és fejlődés
Munkarend:
• 8 órás megszakítás nélküli munkarend (4 műszak)

2018. 10. 29-én elhagytam egy fekete színű Suzuki Swift
autókulcsot (négy pici lakat volt rajta). Kérem a becsületes megtalálót jutalom ellenében az alábbi telefonszámon
értesítsen. Tel: 06-20/9107-363

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és megfelel az
elvárásoknak, kérjük, küldje el magyar nyelvű önéletrajzát a következő postacímre, vagy e-mail címre:
• 3581 Tiszaújváros, Pf.:118.
• szucs.szilvia@innocomp.hu

Tiszaújvárosban 42 nm-es, III. emeleti bútorozott lakás
hosszú távra kiadó.
Érd.: 0620/281-4035, vagy 49/610-108.

Érdeklődni a következő telefonszámon lehet:
+36(49)542-084/121 mellék
Jelentkezési határidő: 2018. november 16.

Iskolai szociális segítő munkakör
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ ( 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére iskolai szociális segítő munkakör betöltésére, a Család- és
Gyermekjóléti Központba.
Feladatai:
- 15/1998. NM rendelet 25. §
A jogviszony időtartama:
- határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
- főiskolai vagy egyetemi végzettség – 15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet II. rész 1.
Alapellátások – 1/a. Család- és gyermekjóléti központ – iskolai szociális segítőre vonatkozó képesítési előírások valamelyike
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
- B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány a Gyvt. 11/A. § (8)
a)-d), e) pontjai alapján
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
- nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 11/A. § (8) bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn
Bérezés:
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni 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:
2166-22/2018., valamint a munkakör megnevezését: iskolai szociális segítő.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2018. november 15.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. november 23.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548190-ös telefonszámon lehet. A pályázati felhívás az NKI honlapján 2166-22/2018.
azonosító számon 2018. október 31. napján jelenik meg.

Takarító munkakör

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót takarító munkakör betöltésére teljes munkaidős - heti 40 óra - közalkalmazotti jogviszonyban, határozatlan időre történő foglalkoztatásban 3 hónap próbaidő kikötésével.
Munkaidőbeosztás: hétfő-csütörtök: 13:40-22:00 óráig, péntek: 11:40-20:00 óráig.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.
Jelentkezési anyag tartalma:
- részletes szakmai önéletrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bíráló bizottság minden tagja megismerheti.
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint.
- Beérkezési határidő 2018. november 09.
- Az állás betölthető: elbírálás után azonnal.
- A jelentkezés benyújtása postai úton: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Tiszaújváros, Bethlen Gábor
út 11-13. 3580, ill. személyesen Tiszaújváros Városi rendelőintézet II. emelet titkárságra.
- Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát: 50185-5/2018., valamint a munkakör
megnevezését: „takarító”
Nagyné Kántor Judit
főigazgató

Sport

2018. október 31.

Kézilabda

Egy félidőt bírtak

Pacsik a meccs előtt.
Második mérkőzését is elveszette a TSC női kézilabda csapata a megyei bajnokságban. A hétvégi
találkozón az Alsózsolcai Szepa KSE csapatát fogadták és maradtak alul 13 góllal.
Tiszaújváros - Felsőzsolca
25-38 (12-15)
Tiszaújváros 80 néző. Vezette: Arnóczki, Győr
Góllövők: Bagdi B.6, Bagdi Á. 7, Váradi A. 2, Berkes I. 1, Molnár E. 1, Bujdosó I. 2, Balogh I. 2, Seres E. 4.
Az elmúlt szezonban a Szabolcs megyei bajnokságban indultak
a tiszaújvárosi lányok, idén ismét borsodi bajnokikon szerepelhetnek, melyre kilenc csapat nevezett.
- Nagy reményekkel vágtunk neki a szezonnak - mondja a csapat edzője, Berényi András - de a megyén belül nagy a rivalizálás. Most több csapat indult a bajnokságban, játékos pedig
ugyanannyi van, úgyhogy körforgás történt. Tőlünk 5 játékos távozott a Bőcs csapatába.
Pótlásukra a bajnokságtól visszalépő Tiszalöktől érkeztek új
csapattagok. A játékosállomány növelésével évek óta több-kevesebb sikerrel próbálkozik a csapat. A szakosztály új vezetője, Bellainé Bagdi Beáta is nagy hangsúlyt fektet erre a jövőben.
- Nekem volt két évig ificsapatom itt - mondja. - Sajnos megszűnt, de szeretnénk újjászervezni. Több korosztály is jöhet hozzánk, bárkit szívesen látunk. Kedden és pénteken vannak edzéseink, fél öttől, és akkor meg lehet nézni, hogy mit is csinálunk,
és ha kedvet kapnak, akkor utána járhatnak hozzánk edzésre.
A csapat következő mérkőzése Miskolcon lesz november harmadikán, idehaza legközelebb november 10-én, szombaton a
Mezőkeresztes ellen lépnek pályára.

Labdarúgás

Az első félidőt még bírták a lányok, asszonyok.

Tenisz

Vizsgaverseny

A Tiszaújvárosi Tenisz Club október 27-én rendezte meg a Tenisz Suli tagjainak versenyét 3 korcsoportban.
Eredmények:
Kezdő korcsoport: 1. Alattyán Ádám, 2. Balla Zsófia, 3. Szaniszló Janka és Lovász Kende, 4. Szekerán Virág és Hudák Hanna. Középhaladó korcsoport: abszolút holtversenyben 1. Gulyás
Vilma, Fülöp Kolos, Szolga Zsombor, 2. Varga András. Haladó
korcsoport: 1. Kassai Balázs, 2. Török Milán, 3. Magi Zsombor
és Fülöp Kende.
A verseny lebonyolítását Nemes Nándor és Gyuris János edzők
végezték. A rendezvényt Tiszaújváros önkormányzata és a Scarpa Étterem szponzorálta.

Súlyemelés

Élre emeltek

Október 20-án Kazincbarcikán tartották a 11. Szűcs Lajos emlékversenyt. A TSC sportolói a diósgyőri súlyemelő emlékére
szervezett versenyen ahol elindultak, első helyet szereztek.
Eredmények
Serdülő: Durgheu Patrik (56 kg) 70 kg. Ifjúsági: Baranyai László (69 kg) 82 kg, Réti Márton (94 kg) 175 kg, Lucz Levente (+94
kg) 228 kg. Junior: Balázs Zsolt (77 kg) 130kg.
Versenyen kívül indult két újonc versenyző is, Gáspár Alex és
Irhás Roland, akik szintén szépen teljesítettek, legközelebb már
ők is érmekért küzdenek.

Kiküzdött három pont

Megszakadt a rossz sorozat,
a bajnokság 12. fordulójában ismét három - idegenben
szerzett - pontnak örülhetett
a TFCT.
Nyírbátor - Tiszaújváros
0-1 (0-0)
Nyírbátor: 200.néző. Vezette: Fekete
(Dobos, Kovács)
Nyírbátori FC: Vasas - Reznek (Tóth),
Szegedi, Müller, Katona, Vámos, Pálinkás (Scheibli), Benkő, Bagi (Sárosi), Fenyőfalvi, Terdik
TFCT: Tóth - Fodor, Burics, Dajka, Pap,
Nagy D., Bussy, Hussein (Faggyas), Illés,
Kertész (Lipusz), Horváth.
89. perc: Horváth ugratta ki Nagy Dávidot, akit a 16-oson belül csak szabálytalanul tudtak megállítani. A bűntetőt a
sértett magabiztosan értékesítette. (0-1)
Nyírbátorban két sebzett csapat találkozott egymással. Nálunk sérülés miatt Molnár és Orosz, eltiltás miatt Lippai,
Nagy Péter és Papp sem játszhatott, a hazai csapat háza táján pedig komoly finanszírozási problémák merültek fel, igaz,
ennek nem mutatta jelét a csapat.
Ha a papírformát nézzük, akkor sima hazai siker volt várható, de egy Gerliczki-legénység soha sem teszi meg azt a szívességet, hogy feltartott kézzel álljon neki a mérkőzésnek.
A találkozón hol az egyik, hol a másik
csapat dominált, összességében egy x-es
mérkőzésen sikerült megszerezni a három
pontot.
Szilágyi Krisztián: Köszönöm a játékosaim harcos hozzáállását. Egy hatalmas bírói tévedés eredményezte a vendégek sikerét.
Gerliczki Máté: Sokan azt hihették, hogy
foghíjasak leszünk az 5 játékos távollétében. Ennek ellenére igazi csapatként küzdöttünk, ráadásul sokkal jobban játszot-

Kosárlabda
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tunk ellenfelünknél. Igaz, rengeteg helyzetet ki is hagytunk. Igazságtalanság lett
volna, ha nem nyerjük meg a mérkőzést.
További eredmények:
DVTK II - Jászberény 0-3
Szolnok - ESMTK 0-0
Debrecen - Cigánd 1-0
Eger - Tállya 0-0
Füzesgyarmat - Sajóbábony 3-0
Gyöngyös - SBTC 3-0
Sényő - Putnok 2-3
Következik a 13. forduló
November 4., vasárnap 10:00
Putnok - Gyöngyös
November 4., vasárnap 11:00
Tállya - DEAC
November 4., vasárnap 13:30
Cigánd - Szolnok
ESMTK - DVTK II.
Tiszaújváros - Sényő
SBTC - Füzesgyarmat
Sajóbábony - Eger
Jászberény - Nyírbátor

1. Szolnok
2. Jászberény
3. Sényő		
4. ESMTK
5. Füzesgyarmat
6. Putnok
7. DEAC
8. Eger		
9. Tiszaújváros
10. Nyírbátor
11. Tállya
12. Sajóbábony
13. Gyöngyös
14. Cigánd
15. DVTK II
16. SBTC

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Fifti-fifti

Újabb fordulón vannak túl az utánpótlás csapatok. A nagyobbak a Tállya, a kisebbek a Cigánd ellen léptek pályára. A
négy mérkőzésen két győzelem és két vereség született. Sporttörténelmet is írtak
az U15-ösök, pontosabban Oláh Attila,
ugyanis a csapat mind a nyolc gólja az ő
nevéhez fűződik.
U19
Tiszaújváros - Tállya 1-7 (0-1)
Gól: Horváth D.
U17
Tiszaújváros - Tállya 11-2 (5-1)
Gól: Kundrák 4, Kolompár 3, Káposzta 2,
Szalina, Balog
U15
Cigánd - Tiszaújváros 1-8 (0-3)
Gól: Oláh 8
U14
Cigánd - Tiszaújváros 6-1 (2-0)
Gól: Kis

Az NB III Keleti csoport állása
8
2
2
26-11		
8
1
3
32-16		
7
3
2
23-14		
7
3
2
12-8		
7
2
3
19-9		
6
2
4
22-18		
5
3
4
21-18		
5
3
4
15-13		
5
2
5
26-19		
5
2
5
18-16		
4
4
4
17-18		
4
0
8
14-28		
2
4
6
15-25		
2
1
9
12-25		
2
1
9
12-29		
1
3
8
12-29		

26
25
24
24
23
20
18
18
17
16
15
13
10
7
7
6

Elgyengülve, elpáholva Pápán

Az ország másik felébe utazott ismét a Phoenix KK csapata, hogy soros bajnokiját
teljesítse. A kirándulás nem
hozott diadalt, a Pápa magabiztosan múlta felül Szendrey Zsombor alakulatát.
CM Pápa - Tiszaújvárosi PKK
79-53
(17-14, 16-13, 20-14, 26-12).
Pápa. Vezette: Válé, Jurák, Kruk.
Pápa: Grebenár (10), Horváth (13/6),
Cook (8), Sonyák (15/3), Keller (10),
Murai (10), Kocsis (2), Vajda (-), Presing
(11/9), Csányi (-), Márton (-), Bakos (-)

Phoenix: Pöstényi (13/3), Kiss (8), Pongrácz (9/6), Szilasi (12/6), Kovács (5/3),
Taskó (-), Jónás (3/3), Szabó N.(-), Szabó D. (3/3), Katlan (-).
A házigazdák gyakorlatilag végig a kezükben tartották a mérkőzést, ennek ellenére három negyeden keresztül elérhető távolságban tartotta őket a Phoenix.
A Tiszaújváros győzelmi esélyeit leginkább a fáradtság vehette el, hiszen rövid
paddal érkeztek a fiúk a találkozóra, és
az utolsó játékrészre sajnos elfogyott a
lendület.
Vajda József: Örülök, hogy összeszedetten játszottunk. Gratulálok a csapatnak.

A Sportcentrum eseményei
November 3. (szombat)
Labdarúgás
10.00 FCT - KBSC U19 bajnoki mérkőzés			
				
Füves pálya
12.00 FCT - KBSC U17 bajnoki mérkőzés			
				
Füves pálya
Asztalitenisz
11.00 TSC III. - Sajókeresztúr SE bajnoki mérkőzés		
				
Asztalitenisz- csarnok
November 4. (vasárnap)
Asztalitenisz
10.00 TSC II. - Szerencs Város SE bajnoki mérkőzés		
				
Asztalitenisz- csarnok
Sakk
10.00 TSC - Kazincbarcika bajnoki mérkőzés		
				
Zászlósterem
Labdarúgás
13.30 FCT - Sényő Carnifex FC bajnoki mérkőzés		
				
Centerpálya

Szendrey Zsombor: Gratulálok a Pápának! Tudtuk, hogy itthon erősek lesznek,
és sajnos ma több játékosunk is gyengébb
napot fogott ki, valamint egy kulcsemberünk is hiányzott, így nem sikerült megfognunk őket.
*
Az U20-as fiúk magabiztos győzelemmel
tértek haza Pápáról. Az Eremiás - Szilasi Lenke -Katlan négyes ponterős játékával,
az első negyed második felétől kezdve a
Phoenix akarata érvényesült a pályán, és
végül 14 pontos sikert könyvelhetett el a
csapat.
Pápa - Tiszaújváros 62-76

November 7. (szerda)
Labdarúgás
11.00 FCT - Sajóvölgye Focisuli SE U19 bajnoki mérkőzés
				
Füves pálya
13.00 FCT - Sajóvölgye Focisuli SE U17 bajnoki mérkőzés
				
Füves pálya
Kosárlabda
15.30 Phoenix KK- Alba Fehérvár U20 bajnoki mérkőzés
				
Játékcsarnok
18.00 Phoenix KK - Alba Fehárvár bajnoki mérkőzés		
				
Játékcsarnok
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Rendezvények

2018. október 31.

