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Tiszaújváros hetilapja

Lecsaptak a nyomozók
Fülöp György a polgármester

Teljes lokálpatrióta győzelem

Aktívabbak voltak a tiszaújvárosi választók, mintegy hat százalékkal többen mentek el szavazni, mint öt éve.
A Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egyesület és a Magyar Szocialista Párt elsöprő sikert ért
el az önkormányzati választáson Tiszaújvárosban. Közös jelöltjük, Fülöp György
nagy fölénnyel szerezte meg a
polgármesteri címet és mind
a nyolc választókerületben e
két szervezet jelöltje győzött.
Az ugyancsak közösen induló Fidesz-KDNP és a Városért Egyesület 3 kompenzációs mandátumot szerzett a 11
fős képviselő-testületben.
Tiszaújváros 13.421 választópolgárának
48,85 százaléka (mintegy 6 százalékkal
több, mint öt éve) járult az urnák elé október 13-án, hogy polgármestert, önkormányzati képviselőket válasszon, s hogy
voksoljon a megyei közgyűlés pártlistáira. A roma és ruszin nemzetiségi választáson csak azok szavazhattak, akik korábban regisztráltatták magukat.
A polgármesteri posztért hárman versengtek, s végül Fülöp György nagy fölén�nyel, az érvényes szavazatok 67,96 százalékával nyert.
A Fidesz-KDNP és a Városért Egyesület jelöltje Csikász Gábor 28,67 százalékkal lett a második, a függetlenként induló Farkas Zoltánné 3,37 százalékot ért el.
Az egyéni választókerületekben taroltak
a lokálpatrióták, mindenütt ők nyerték el

a mandátumot. Mégpedig nagy fölénnyel,
öt jelöltjük is 60 százalék fölötti eredményt ért el, s még a legkisebb arányban
nyertes is 55% fölötti szavazatot kapott,
abban a választókerületben, ahol nem
hárman - ahogy a többiben -, hanem négyen versenyeztek a voksokért.
A mandátumot nem eredményező töredékszavazatok alapján a Fidesz-KDNP és
a Városért Egyesület 3 képviselői helyet
kapott a kompenzációs listáról. A Jobbik
„nem rúgott labdába”, a 8 jelöltjére leadott szavazatok kevésnek bizonyultak a
kompenzációs mandátumhoz is.
A megyei közgyűlési pártlistákra leadott

szavazatokat megyei szinten összegezték. A 29 tagú testületben a Fidesz-KDNP
18, az ellenzéki tömörülés 8, míg a DK 3
mandátumot szerzett.
A közgyűlésnek a pártlisták alapján két
tiszaújvárosi is tagja lehet. Pap Zsolt
(MSZP) ugyanis 3. az ellenzéki listán,
Hajdu Hajnalka (Fidesz-KDNP) pedig a
14. pártja listáján
Önkormányzatot választhattak a nemzetiségek is. A szavazás eredményeként 5 fős
roma, illetve 3 fős ruszin nemzetiségi önkormányzat alakulhat városunkban.
Részletes eredmények és nyilatkozatok a
3. oldalon.

Vidéki polgármesterek

2019. október 17.

XXXVII. évfolyam, 42. szám

A levetett ing

Volt egy szabó a faluban. Világvége-kerekségen a legjobb. Míves mesterektől leste el a szabás-varrás tudományát messzi országokban. 7 kerek
esztendő 77 műhelyében tűzte a gyolcsot, vasalta a kelmét, szabta a posztót, forgatta az ollót, mígnem olyan tudásra tett szert, ami senkinek e világon. Mentek is hozzá urak, királyok, főispánok, mindnek az ő munkája kellett.
Történt egyszer, hogy a vármegye főispánja, aki szeszélyes természetével már sok falubeli életét megkeserítette, éppen a szabómesterhez ment
új inget varratni. Illendően köszöntötte a szabó a nagyurat, amaz meg
csak hetykén, vállvetve mondta kívánságát:
- Inget kérek, gyolcsból! Puhát, úrit, módosat. Szegd a legdrágább cérnával, varrd a legszebb öltésekkel, pompázzék benne testem, akár a
királyoké - vettette oda az ispán.
A szabó nem sokat szólt, csendben tettet a dolgát. Szemügyre vette a nagyurat, méretet vett, hosszanti irányba, no meg széltébe, aztán ennyit mondott:
- Holnapután. Holnapután jöhet az új ingért nagyuram!
Búcsúzni sem volt ideje, hiszen már csak az ispán szolgái hallották a
szabó utolsó szavait, úgy kifordult sebtiben a műhely ajtaján.
A szabó visszaült a gépéhez és tette tovább a dolgát. Az ispán is. Ment
a faluban szerte, kihirdetni a népnek az új törvényeket, megregulázni
a szegényeket, megfélemlíteni a gyengéket, mutatni a hatalmát. Peckes
melle, hetyke járása, emelt fője már messziről kitűnt. Így sétált minden
nap az utcán. Hiába villództak a szemek, hiába szórtak rá átkot, és
hiába kívánták a pokolba, az ispán bizony ispán maradt.
Harmadnap újra a szabó ajtaján zörgetett az ispán. Legpompásabb
ruhadarabja már ott sorakozott a készre varrt finom kelmék között.
Ment a nagyúr nagy mellénnyel a próbára. Leakasztotta igen tetsző új
ingét a szegről, aztán magára húzta. Húzta-nyúzta, de mindenhol feszítette. Nem fért a karja, szűk volt a nyaka, hasított hónaljban, szorította mindenütt.
Hallja ám a szabómester a főispán nyüszíkelését. Odafordul, hát látja,
hogy a nagyúr nagyon szenved a ruhapróbától, aztán így szólt udvariasan:
- Főuram, ispánom! Nem megy az, ne erőltesse!
- Hogyne menne! Fránya ing! Te! Te, kontár szabó, ezt elszabtad! Az
én drága kelmémet! - üvöltötte kínlódva, magából kikelve.
A szabó udvarias főhajtást mutatva ennyit mondott:
- Ne kínozza tovább magát nagyuram! Nem jót akasztott le, amaz
ott, a sor szélén, az a magáé - mutatott rá. - Emez, a pompásabb a királyé. Hiába a két ing hasonlósága, szűkös ez ispán uramra mindenütt. Nehezen jön így a levegő, meg nevetségessé is válnék a külseje az
emberek szemében. Tudja, bármilyen ékes, pompás is, ha olyan inget
vesz magára, amit nem méretére szabtak, az bizony kényelmetlen lesz
- mondta bölcsen a szabó, majd leakasztotta az ispánnak készült inget
és hozzátette: - No! Bújjék bele ebbe itt, a magáéba! Aztán tartsa észben mindenkorra, ami nem inge, azt sose vegye magára.
berta

Színek a tóparton

Térségünkben zömmel függetlenként induló polgármesterek nyerték a választást,
többségük öt évvel ezelőtti sikerét ismételte meg.
Testvérvárosunkban, Polgáron továbbra is Tóth József a polgármester, aki a Demokratikus Koalíció színeiben indult. Sajószögeden és Sajóörösön sincs változás, az
egyaránt független dr. Gulyás Mihály és Szabó Gábor tölti be a posztot.
Tiszapalkonyán viszont változást történt, a korábbi polgármester, Lasztóczi László alulmaradt a versengésben, Kalapos Bertalan az új polgármester. A Sajó partján,
Kesznyétenben hosszú idő óta Kecső Imre a település első embere, s ez így lesz további 5 évig.
„Szomszédaink” után következzék néhány további település. Hejőbába – Kovács
Katalin, Hejőkürt – Strezenecki Stella, Hejőpapi – Miskolci Tibor, Oszlár – Tóth
Zoltán, Mezőcsát – Siposné Horváth Anita, Nagycsécs – Molnár Márió.

A tóparti ősz hangulatát örökítette meg fotóján Szilvási Klaudia olvasónk. Mi pedig Zelk Zoltán versét ajánljuk hozzá: Nyár és tél között
(részlet): Nyár és tél között úgy vándorol/Október, November,/mint
poros országúton két szomorú ember./Kertek, lankák körül jönnek,/
mennek havas tájra,/búsan integet utánuk/egy kopár fa ága.

Sokféle
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Távfűtés, meleg víz

Erőművek éjszakája

Az ALTEO által üzemeltetett
Tiszaújvárosi Fűtőerőmű is
nyitott kapukkal várta az érdeklődőket az Erőművek éjszakáján. A programsorozatot első alkalommal rendezték meg azzal a céllal, hogy
a nagyközönségnek bemutathassák, hogyan állítják elő a
hő-, vagy épp a villamos energiát.
Több mint negyven villamos energiát és
távhőt előállító erőmű nyitotta meg kapuit október 11-én. Este tíz óráig a Tiszaújvárosi Fűtőerőműben is folyamatosan
váltották egymást a látogatócsoportok.
- A Brassaiból érkeztünk - mondta Takács
Tamás -, eddig nagyon tetszik, amit láttunk. Megtudtam, hogy nagyjából 5600
házat lát el a fűtőerőmű, ezen kívül az
óvodákat, iskolákat is
- Láttam, hogy hatalmas motorok vannak - mondta Nyerges Gábor, aki szintén
a Brassai iskolából érkezett -, hajtókarok,
gépezetek, nagyon érdekes volt, szívesen
dolgoznék itt.
A fűtőerőmű három forróvízkazánnal
üzemel, ezek adják a távhőszolgáltatásnak a forró vizet, illetve a nyári időszakban a használati meleg vizet. Az erőmű a
földgáztüzelésű kazánokkal biztosítja a

Az első látogatócsoport a Brassai iskolából érkezett.
hőt a városnak, illetve gázmotorokkal is
besegít a fűtési rendszerbe.
- A két gázmotorral a hőenergia mellett
villamos energiát is termelünk - mondta Bana Gábor, az erőmű műszaki vezetője -, ezzel az országos szekunderszabályozásban veszünk részt. A motorok irányítása és leállítása egy központi felügyeleti rendszer, illetve a kezelők által történik. Az ALTEO csoportban a Tiszaújvárosi Fűtőerőművön kívül még öt gázmotoros erőmű található, összesen 14 mo-

Ellenség
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik októberi sorozatunk. A megfejtéseket a hónap végén egyben várjuk e-mailben a
kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai
úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István
út 16. címre.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot október 20-ig (vasárnapig) a
Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd
október 21-től (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052) 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

Kedden, csütörtökön, pénteken, szombaton 18.00 órakor, szerdán 8.30 órakor, vasárnap 11.00 órakor kezdődik a szentmise.
Október 20-a a Missziók vasárnapja, gyűjtés a missziók javára lesz.
Énekkari próbák időpontja minden héten kedden 18.30.
Keresztlevelek kiadása csak személyesen, hivatali időben történik, a személyes adatok védelme érdekében. Keresztelők
minden hónap 3. vasárnapján.
Akinek születésnapja, névnapja, házassági évfordulója van
tárgyhónapban, jelezze a plébánián (ünnepeltek szentmiséje a
hónap utolsó vasárnapján lesz).
A plébániairoda nyitvatartása: kedden és szerdán 9.00 órától
13.00 óráig, csütörtökön és pénteken 15.30 órától 17.30 óráig.
Bana Gábor

A fűtőerőmű három forróvízkazánnal üzemel.
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Református

torral vagyunk jelen az országos szabályzásban és egy kiadási pontként jelenünk
meg, mint virtuális erőmű. Fontosnak tartottuk, hogy részt vegyünk az Erőművek
éjszakáján, ugyanis így közelebb kerülhetünk a lakossághoz.
A villamos energia és a távhő mindennapjaink elengedhetetlen energiaforrásai,
nap mint nap több ezren dolgoznak azért,
hogy biztonságosan jussanak el háztartásainkba.
Fodor Petra

Tiszaújváros
• Október 17-én, csütörtökön 17 órától bibliaórát tartunk a
gyülekezet imatermében.
• 25 éves a templom! Hálaadó istentiszteletet tartunk október
20-án 11 órai kezdettel. Ezen ünnepi alkalom keretében mondunk köszönetet Istennek, és együtt adunk hálát a mögöttünk
lévő 25 év áldásaiért!
• Gyermekistentisztelet párhuzamosan a felnőtt alkalommal,
11 órától az imateremben.
Tiszaszederkény
• Vasárnap délelőtti istentiszteletünk október 20-án, 10 órakor
kezdődik.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Görögkatolikus

Pénteken 17.30 Dicsérőének az Istenszülő Szűz Máriához
(Akathisztosz). Szombaton 8.00 Szent Liturgia, 17.30 vecsernye. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia. Kedden
(október 22-én) érkezik Tiszaújvárosba a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Missziós Keresztje.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Hack Ferencné
(szül.: Joó Olga)

életének 87. évében 2019. október 12-én elhunyt.
Hamvait 2019. október 18-án, 11 órakor helyezzük
örök nyugalomra
a tiszaújvárosi római katolikus templom altemplomában.
Kérjük, hogy egy szál virággal búcsúzzunk
drága szerettünktől.
A gyászoló család
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. l
Telefon: 49/341-844, 341-755 l Fax: 49/341-852 l E-mail: kronika@tiszatv.hu l Kiadó: Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala l Hirdetésfelvétel: Tiszaújvárosi Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Inform Média Lapkiadó Kft. Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyomdai munkák: Mediaworks Hungary Zrt. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 16/C. l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133
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Választás

Részletes választási eredmények
Polgármester

A jelölt neve

7. sz. választókerület
Kapott érvényes szavazat

Jelölőszervezet(ek)

Csikász Gábor
Fidesz-KDNP és Városért Egyesület
Dr. Fülöp György Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egyesület és MSZP
Farkas Zoltánné
független

1854
4394
218

Hajdu Hajnalka
Molnár Zoltán
Jézsó Gábor

A jelölt neve

Jelölőszervezet(ek)

28,67 %
67,96 %
3,37 %

Farkas Tivadarné
Hok Csaba
Tóth Ferenc

Fidesz-KDNP és Városért Egyesület
Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egyesület és MSZP
Jobbik

Kapott érvényes szavazat

Jelölőszervezet(ek)

Fidesz-KDNP és Városért Egyesület
Jobbik
Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egyesület és MSZP

269
26
480
Kapott érvényes szavazat

Jelölőszervezet(ek)

Varanek Andor
Jobbik
52
Steinerné Vasvári Éva Fidesz-KDNP és Városért Egyesület
201
Dr. Fülöp György
Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egyesület és MSZP 437

Buséter Béla
Kiss Zoltán
Papp Mátyás

A jelölt neve

Jelölőszervezet(ek)

34,71 %
3,35 %
61,94 %

Molnár István
Baráthné Kiss Éva
Csikász Gábor
Farkas Zoltánné

Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egyesület és MSZP
Jobbik
Fidesz-KDNP és Városért Egyesület
független

7,54 %
29,13 %
63,33 %

Kapott érvényes szavazat

Jelölőszervezet(ek)

Fidesz-KDNP és Városért Egyesület
Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egyesület és MSZP
Jobbik

285
557
41

%

32,28 %
63,08 %
4,64 %

Tokaji Edit
Molnár Tamás
Dr. Kébel Zsolt

Vendlerné
Polyák Ilona
Lukács László
Dr. Iszlai Zoltán

Markovicsné
Szabó Enikő
Pap Zsolt
Tóth Dávid

Kapott érvényes szavazat

Jelölőszervezet(ek)

Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egyesület és MSZP
Jobbik
Fidesz-KDNP és Városért Egyesület

469
55
267

Kapott érvényes szavazat

Jelölőszervezet(ek)

%

59,29 %
6,95 %
33,75 %

%

Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egyesület és MSZP

437

61,29 %

Jobbik
Fidesz-KDNP és Városért Egyesület

62
214

8,70 %
30,01 %

Fidesz-KDNP és Városért Egyesület 2029
Jobbik Magyarországért Mozgalom 338
Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egyesü0
let és MSZP

X
3

Megszerzett mandátumok
száma

X
5

676,3

405,8

3

112,6

67,6

0

0

0

0

A mandátumot nem eredményező, úgynevezett töredékszavazatok alapján 3 képviselői hely osztható ki. Ezek mindegyikét a Fidesz-KDNP és a Városért Egyesület kapja. Az előzetesen leadott
lista alapján Csikász Gábor, Buséter Béla és Steinerné Vasvári Éva lehet a megalakuló képviselő-testület tagja.

A jelölt neve

Jelölőszervezet(ek)

Farkas Sándor (1975)
Farkas Sándor (1992)
Bordás Károly
Budai Pál
Barna Gyula
Toldi Csaba
Toldi Eszter
Toldi Zsolt
Makula Mónika

RPM
RPM
RPM
RPM
RPM
DROSZ
DROSZ
DROSZ
DROSZ

Kapott érvényes szavazat

148
134
130
130
122
21
16
16
13

A romák 5 fős testületet alakíthatnak.

Ruszin nemzetiségi választás
Kapott érvényes szavazat

Jelölőszervezet(ek)

%

Fidesz-KDNP és Városért Egyesület

254

34,94 %

Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egyesület és MSZP
Jobbik

432
41

59,42 %
5,64 %

Kedves Tiszaújvárosiak!
Engedjék meg, hogy megköszönjem bizalmukat és támogatásukat, amely lehetővé tette, hogy az elkövetkező időszakban polgármesterként szolgáljam városunkat. A választási eredmény megtisztelő, hiszen nagyon erős felhatalmazást
adott településünk vezetésére, egyben hatalmas felelősséget
rótt rám, hogy képviselőtársaimmal karöltve az elődeink által
megkezdett úton, mégis új lendülettel építsük tovább Tiszaújváros jövőjét, mindannyiunk közös jövőjét. Munkám során
arra fogok törekedni, hogy az itt élő emberek érdekét tartsam a legfontosabbnak, életkortól, nemtől, vallástól, vagy politikai hovatartozástól függetlenül. Gratulálok a Tiszaújvárosi
Lokálpatrióta Egyesület-MSZP megválasztott képviselőinek,
tudom, hogy ők is így gondolkodnak, és minden tudásukkal a
közösség javát fogják szolgálni. Ehhez kitartást és jó egészséget kívánok nekik!
Ígérem, hogy polgármesterhez méltó erkölcsi értékek mentén, tisztességgel és becsülettel végzem majd a dolgomat.
Büszke vagyok Tiszaújvárosra, és azért fogok dolgozni, hogy
a város is büszke lehessen a polgármesterére.
Fülöp György
Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egyesület - MSZP

Töredékszavazatok
száma X

Kompenzációs lista neve

6. sz. választókerület
A jelölt neve

55,17 %
2,78 %
34,29 %
7,75 %

Roma nemzetiségi választás

5. sz. választókerület
A jelölt neve
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345
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%

Kompenzációs mandátumok

%

4. sz. választókerület
A jelölt neve

25,94 %
69,65 %
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Kapott érvényes szavazat

%

3. sz. választókerület
A jelölt neve

194
521
33

%

8. sz. választókerület

2. sz. választókerület
A jelölt neve

Kapott érvényes szavazat

%

1. sz. választókerület
A jelölt neve

3. oldal

A jelölt neve

Tudlik Ferencné
Király Béla
Szabó Károlyné

Jelölőszervezet(ek)

MROSZ
MROSZ
MROSZ

Kapott érvényes szavazat

8
6
5

A ruszinok 3 fős testületet alakíthatnak.

Tisztelt Tiszaújvárosiak!
Köszönöm a támogató szavazatokat, melyeket rám és képviselőjelölt
társaimra adtak. Külön köszönöm a segítőinknek és támogatóinknak a
kampányban tanúsított kemény, kitartó munkáját.
A vasárnapi választás végeredménye alapján akár elégedettek is lehetnénk, hiszen hárman is bejutottunk a képviselő-testületbe. Nekem nem
stílusom ilyen módon láttatni a dolgokat, ezt a választást nem mi nyertük meg. A helyzet tiszta, mivel politikai ellenfeleink megszerezték a
képviselő-testületi többséget, a polgármesteri címet és az ezzel járó felelősséget is.
A szakértelmen és az együttműködésen alapuló „Közösen Tiszaújvárosért Program” nem kapott többségi támogatást városunkban. A Fidesz-KDNP és a Városért Egyesület jelöltjeit támogató tiszaújvárosiak másként látták a város helyzetét, miként azt a leköszönő városvezetés láttatni kívánta.
Én arra biztatom a támogatóinkat és azokat, akik értékelték a programunkat, hogy engedjék el a csalódottságukat, mivel holnaptól egy új
korszak kezdődik. A munka nem ért véget, most kezdődik!
Képviselőtársaimmal szakemberként fogunk az új testületben dolgozni
és azt az irányt fogjuk képviselni a városi politikában, mely a következő
évtized nyertesévé teheti Tiszaújvárost!
Csikász Gábor
Fidesz-KDNP, Városért Egyesület

Először is szeretnék gratulálni a győzteseknek, az
eredmények önmagukért beszélnek.
A tisztelt választók leadott szavazataikkal jelezték,
jó az irány, elégedettek a városvezetéssel, illetve a
város fejlődésével.
Biztos vagyok benne, hogy mindannyiunkat, akik
indultunk az önkormányzati választáson, a városunkért való tenni akarás vezérelt.
Sajnos azért volt negatív tapasztalatom is a kampány során, nem egy valótlan dolgot is terjesztettek
rólam, de a politika már csak ilyen.
Természetesen reálisan láttam az esélyeimet, de
azért egy kicsit jobb eredményt vártam. Én szerettem volna egy pártoktól független alternatívát is
ajánlani a választóknak.
Köszönöm azoknak, akik támogattak és mindenkinek, aki rám szavazott.
Farkas Zoltánné

Aktuális

4. oldal

Életmentő készülék, életmentés-oktatás

Defibrillátor a TESCO-ban

Egyre több intézményben helyeznek el a lakosság által jól
látható és elérhető helyre automata defibrillátort. Nálunk
többek között a Sportcentrum
portáján, a Jabilban és a koromgyárban is van egy-egy
életmentő készülék. Hétfőtől az
ország valamennyi TESCO nagyáruházában, köztük a tiszaújvárosiban is van már ilyen.
Az áruházba nem csak egy hasznos, modern orvostechnikai eszköz érkezett, hanem egy mentős is, Lovas Attila, aki a
dolgozóknak tartott gyakorlati oktatást,
az újraélesztés alapjait.
- A TESCO talált rá a mentőszolgálatra
ebben a történetben, ez is egy nagyáruház, ahol sokan megfordulnak, ezért nagyon jó dolog, hogy megtanulják az itt
dolgozók az életmentés alapjait. Viszonylag gyorsan meg lehet tanulni, hogy hova
tegyük a kezünket, milyen mélyen nyomjuk a mellkast, és hogyan kell számolni a ritmust, hányszor nyomjuk percenként. Jó, ha többen vagyunk, jó, ha többen tudunk segíteni. Azt szoktuk javasolni, hogy kétpercenként váltsuk le azt az
embert, aki a mellkaskompressziót végzi,
hiszen két perc után el lehet fáradni, akkor pedig romlik a hatékonyság. Azt tanítjuk egyébként, hogy tessék segítségért
kiáltani. Ha egyedül vagyunk és jön még
oda egy-két ember, aki tud nekünk segíte-
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Bródy János koncert

Teltházas buli volt

Bródy most sem okozott csalódást.

Lovas Attila újraélesztési tanfolyamot tart a TESCO dolgozóinak.
ni, akkor máris könnyebb lesz a feladat mondja a kurzust tartó Lovas Attila, a Tiszaújvárosi Mentőállomás vezetője.
Nem csak gyakorlati oktatást kaptak, hanem egy életmentő műszert, egy automata defibrillátort is, amit az áruház bejáratánál helyeztek el.
- Több, mint 100 TESCO áruház kapott
a múlt héten egy ilyen újraélesztő készüléket az ország minden területén. Bármikor előfordulhat olyan eset, hogy használnunk kell, azért helyeztük el itt, mert
adott esetben nem csak itt lehet használni a készüléket, hanem előttünk a gyorsforgalmi úton, ha történik valami, vagy a

A tiszaújvárosi áruház is kapott újraélesztő készüléket - mutatja Koós Zoltán
áruházvezető.

város ezen a részén szükség van rá, akkor ez az a hely itt az áruházban a bejáratnál, ahol a legkönnyebben hozzá lehet
férni. Nagyon egyszerű használni, kaptunk is egy kis felkészítést róla - mondja
Koós Zoltán áruházvezető.
A Tiszaújvárosi TESCO-ban naponta
1400-1500 vásárló fordul meg. Ahogy
bárhol, úgy itt is történhet baleset, tragédia, ahogy volt is korábban. Három hete a
szerencsi áruházban esett össze egy ember, a biztonsági őr kezdte meg az életmentést, az ő lélekjelenléte, tudása és bátorsága tartotta életben a férfit a mentők
kiérkezéséig.
- Egy automata defibrillátor életet menthet, bárhol, bármikor. Ezt bárki meg is
vásárolhatja, legyen az intézmény, polgármesteri hivatal, cégek, gyárak, üzemek. Nyugaton már minden nagy forgalmú helyen, épületekben, közterületen van
ilyen. Az ára sem olyan borsos, 200-500
ezer forintért már beszerezhető. Ha szélesebb körben nézzük ezt a készüléket, be
lehet majd regisztrálni a Szívcity rendszerbe, és ha ötperces távolságban történik bárhol rosszullét vagy beleset, mely
során használni kell a műszert, akkor a
rendszer fel tudja ajánlani ezt a segítséget. De itt a dolgozóknak is nagy segítség, mert ha valaki elkezdi az újraélesztést, akkor a gép gyakorlatilag levezényli azt, és ha szükséges, akkor újraindítja
a bajba jutott szívét - tudtuk meg Lovas
Attilától.
berta

Október 10-én a Tiszaújvárosi Ipari Park alapkőletételének 20. évfordulója alkalmából Bródy János koncertjét élvezhette a szép számmal megjelent közönség a Sportcentrum Játékcsarnokában.
A koncert előtt dr. Fülöp György - akkor még alpolgármester emlékeztetett az alapkőletétel kiemelkedő fontosságára, az azóta megvalósított beruházásokra, melyek ma is sok embernek jelentenek munkahelyet. A kivetítőn megjelentek az alapkőletételről készült filmkockák, s összeállítást láthattunk az eltelt 20 év
jelentősebb eseményeiről is.
A koncert egy régi - Sárika egy kicsikét butácska - slágerrel kezdődött, de a közönség együtt énekelte a művésszel például a Sárga rózsát is. Az új lemezről a legnagyobb sikert talán a politikai
felhangot sem nélkülöző Magyarok közt európai, a Birkaország,
a Gyere édes, jöjj és korrumpálj, vagy a Világosítsd fel gyermeked című szám aratta.
A 72 éves „Tini” megállás nélkül énekelte végig a majd 2 és
félórás koncertet, még egy vízivásnyi szünetet sem tartott. Az
előadásra parádés zenekarral érkezett, Kirschner Péter, gitárok,
dob, szintetizátor, Szeifert Bálint, basszusgitár, Prommer Patrik, dob, valamint Libor Laura, Bakos Zita és Baka Rebeka vokálisták kísérték.
A tiszaújvárosi közönség többször is újrázást követelt, 4-szer is
visszatapsolták a fellépőket. Bródy János, mint soha, most sem
okozott csalódást, fergeteges zenei élményben lehetett részük
azoknak, akik ezt az estét a Sportcentrumban töltötték.
T. M.

Búcsú

Kirakodóvásár

Vígjáték, musical, szerelmes história, folklór

Színház Határok Nélkül

Négy előadás, négy határon
túli társulat, négy színházi est
a Derkovits Művelődési Központban. Ez a Színház Határok Nélkül rendezvénysorozat idei kínálata.
A szatmárnémeti társulat a népszerű zenés vígjátékkal, a Hyppolit, a lakájjal nyitotta az őszi kulturális seregszemlét, a komáromiak a Padlás című musicallel jönnek hozzánk október végén, a szabadkai
színészek egy szerelmes históriával, a Lila ákáccal lépnek színre, a nagyváradiak
pedig egy folklór előadással, a Népek tengerével tájolnak nálunk. A fesztivál nyitánya múlt pénteken volt, a pódiumon dr.
Fülöp György akkor még alpolgármesterként köszöntötte a színház ünnepét.
- 16 éve annak, hogy itt rendezzük meg a
határon túli színházak találkozóját. Tiszaújváros önkormányzata is úgy gondolkodik, hogy - sajnos a történelmünk olyan,
amilyen-, jövőre lesz 100 éves a sajnálatos trianoni döntés és noha nem egy országban élünk, mi magyarok azért kulturálisan mégis összetartozunk. Antall József mondta, hogy lélekben 15 millió magyar vagyunk, és én nagyon örülök, hogy
Tiszaújvárosban évről-évre meg tudjuk
rendezni ezt a színházi találkozót. Nagyon fontosnak tartom azért is, mert Tiszaújváros méreteinél fogva is alkalmatlan arra, hogy itt állandó kőszínház le-

A Glamour-napokon túl, de még a karácsonyi rohamon innen újra bebizonyosodott, hogy nem csak a plázák, nagyáruházak kínálatára kíváncsiak az emberek. A múlt vasárnapi római katolikus búcsú mellett a szokásos kirakodóvásárt is megrendezték
városunkban.

Ősz a szigeten

Óvodások a szabadban

A szatmárnémeti társulat Hyppolit, a lakáj című előadása nyitotta a fesztivált.
gyen, viszont így, hogy vannak színházi
előadások, úgy gondolom, hogy az emberek a hétköznapokból ki tudnak szakadni
és kulturális élményekhez tudnak jutni mondta dr. Fülöp György.
A közönséget Mátyás Zoltán, a Derkovits Művelődési Központ igazgatója is
köszöntötte, aki beszédében köszönetet
mondott a helyi színházszerető közönségnek, amely 16 éve élteti ezt a fesztivált.
- A tiszaújvárosi közönség a leglelkesebb,
a legkritikusabb és a legszakértőbb közönség. Ezt nem csak én mondom, hanem
azok a társulatok is, akik évek óta vis�-

szajáró vendégművészei a mi fesztiválunknak. Ezt alátámasztják a bérlet- és
jegyvásárlási adatok is, hiszen szinte kivétel nélkül teltházas mindegyik előadásunk az idén is, és közel 200 bérletet váltott a tiszaújvárosi közönség a négy előadásra. Köszönet ezért a közönségnek,
amely szereti és élteti a színházat - mondta Mátyás Zoltán.
A következő előadás - kétszer is - jövő
szombaton lesz, a Komáromi Jókai Színház érkezik hozzánk a Padlás című musicallel.
berta

Annyi élmény várta városunk óvodásait a Tisza-szigeten, hogy
egy nap is kevés lett volna megélni ezeket. Hagyomány már,
hogy egy szép őszi napon városunk óvodásai birtokba veszik a
szigetet, és sok-sok játékkal, tudással gazdagodva töltik a délelőttöt. A kellemes, napsütéses őszi időben, amikor apró kis talpak rugdossák a már lehullott faleveleket, egész más hangulatot
nyújt a sziget, mint nyáron. Érdemes ellátogatni ide ilyenkor is.

Egészség
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HPV

5. oldal

Oltással a rák ellen

A hpv vírus veszélyes, hiszen mindenhol ott van. A környezetünkben és bennünk is. Van, akinek
erős a szervezete és akadálytalanul
legyőzi, de van olyan is, akit megbetegít. Nem is akárhogyan.
Síró Jánosnénál 2012-ben diagnosztizálták a
méhnyakrákot, amit a human papillomavírus
(hpv) egy fajtája okoz. A betegséget nőgyógyászati vizsgálat során diagnosztizálták, majd három hét múlva a műtétre is sor került.
- Miután kiderült, hogy milyen betegségem
van, az egész életem felborult - mesélte Síró
Jánosné. - Vizsgálatok, műtétek követték egymást, majd egy hormonkezelés, ami plusz kilókat eredményezett, innen pedig egyenes út vezetett a depresszióhoz. Teljesen megváltozott a
testem kívül-belül, és ezt nem volt könnyű feladat elfogadni. Majd kiderült, hogy a daganatos
betegségre való hajlam nálam valamilyen genetikai probléma, ezért folyamatosan találnak
olyan elváltozásokat, amit rendszeresen kezelni, illetve műteni kell. Többek között ezért is
döntöttem úgy, hogy gyermekeim megkapják a
hpv elleni védőoltást. Bár a legnagyobb fiam
már hét éve stabil párkapcsolatban él, így ő úgy
döntött, hogy neki nincs szüksége erre az oltásra, mivel nem váltogatja a partnereit, így a fertőzés lehetősége nagyon minimális. A kisebbik
fiam viszont megkapta az oltást és a lányunk is
meg fogja, amint betölti a 12. életévét. Ebből is
látszik, hogy én maximálisan az oltás mellett
vagyok, és nem értem azokat a szülőket, akik
ellenzik, hiszen nagyon csúnya betegséget lehet megelőzni mindössze két oltással, ami azt
gondolom csekélység, ha mondjuk összehasonlítjuk egy, akár halállal is végződhető rákos
megbetegedéssel
A humán papillomavírus egyes becslések sze-

rint az egyik leggyakoribb szexuális úton terjedő betegség, ami azért érdekes és szomorú is
egyben, mert a fertőzés egy gyors tesztből kimutatható, a legveszélyesebb típusai ellen pedig védőoltás is létezik. A hpv víruscsaládon
belül 130 típus ismert, amiből 40 kórokozó az
intim területeken is okoz tüneteket.
- Rendkívül veszélyes betegségről beszélünk, hiszen 1000 fertőzöttből 400 halállal végződik - nyilatkozta lapunknak Dr. Pető Gabriella, házi gyermekorvos. - A humán papillomavírus azon vírusok közé tartozik, ami nagyon széles spektrummal rendelkezik, nagyon sokféle alfaja van. Vannak olyan fajtái, amik különböző nemi szervi szemölcsök kialakulásáért felelősek, amire azért kell
odafigyelni, mert egy súlyosabb, akár daganatos
betegség előfutára is lehet, hiszen, ha sokáig ott
van, nem kezelik, irritációnak van kitéve, bizony
rákos elváltozáshoz is vezethet. Viszont vannak
olyan alfajai ennek a vírusnak, amik semmilyen
helyi tünetet nem produkálnak, viszont a női és
férfi nemi szervek rákos elváltozásáért igazoltan
felelősek. Ezért van nagy jelentősége a szűréseknek és itt elsősorban a nőgyógyászati szűrésekre
gondolok, hiszen a hpv vírus a nőknél méhnyakrákot okozhat, de szűréssel időben kimutatható és
gyógyítható lenne a betegség.
- Hogyan terjed ez a vírus?
- Ezek az alcsoportok rendkívül nagy virulenciával bírnak, ami azt jelenti, hogy nagyon kön�nyű elkapni. A legveszélyesebb vírusok a különböző alcsoportok közül, amik magukat a rákos megbetegedéseket okozzák, azok nagyon
sokáig bennünk vannak, nagyjából tünetmentesen. A vírus legveszélyesebb fajtája kizárólag
szexuális úton terjed és annak mindenféle változatával.
- Kik a legveszélyeztetettebbek? Fiúk? Lányok?
Nők? Férfiak?

Fél éven belül két oltást kapnak a 12. életévüket betöltött lányok.

A víruscsaládon belül 130 típus ismert.
- A szexuálisan aktív korosztályt emelném ki
elsősorban. Ők azok, akik leginkább veszélyben vannak, és mivel a mai fiatalok sajnos egyre korábban kezdenek szexuális életet élni, így
egyre fiatalabbak lesznek a potenciális vírushordozók. Lányokra, fiúkra, nőkre, férfiakra
egyaránt veszélyes. A gyerekeknek szánt védőoltást mindenképpen a szexuális élet elkezdése előtt javasolt beadni.
- Ki lehet védeni ezt az alattomos betegséget?
- Ami a fertőzést mechanikailag kivédi, az az
óvszer. A másik nagyon fontos védekezés, illetve megelőzés a fiataloknál, a védőoltás, amit
a lányokra hegyezünk ki elsősorban, de a fiúknak is van lehetőségük kérni a vakcinát. Kevés
olyan daganatos megbetegedés van - és itt a
rosszindulatúakra gondolok - ahol a háttérben
vírusok bújnak meg, és amikor tudjuk, hogy
melyek azok a vírusok, akkor védőoltással lehet ellene védekezni. Ez egy nagyon nagy felfedezés, és egy nagyon nagy dolog.
- Miért a lányokat célozza meg elsősorban a
védőoltás?
- Az egészségügyi politika úgy gondolkodik, ha
a lányok védettek, akkor kicsi az esély, hogy a
fiúk is elkapják. Ezért a 12. életévüket betöltött
lányok iskolai oltás keretén belül fél éven beül
két oltást kapnak, ami bizonyítottan minimum
tíz évig véd a rákot okozó betegség ellen. Viszont azt tudni kell, hogy a fiatalok oda-vissza
is adhatják a fertőzést, ezért mind a két nemre gondolni kell. A lányoknak államilag finanszírozott az oltás, de önkéntes alapon működik.
A fiúk oltását pedig a helyi önkormányzat támogatja, nekik is térítésmentes és önkéntes. Ez
egy nagyon nagy dolog, hiszen így a város fiataljai, mind a lányok, mind a fiúk védetté válnak a fertőzéstől. Azonban tudni kell, hogy ha
valaki elkapta ezt a betegséget, majd sikeresen
kigyógyult, nem jelenti azt, hogy védetté válik
a vírussal szemben. Újra és újra ki van téve a
fertőzés veszélyeinek, így ebben az esetben is

érdemes kérni a védőoltást, főleg ha az illető
gyakrabban váltja partnereit.
- A védőoltás megjelenésével szinte egy időben
ellenkampányok is indultak.
- Igyekszünk nagyon pontosan tájékozódni az
oltások háttereiről, mielőtt szélesebb körben
terjeszteni kezdjük. Mi nem vagyunk egyik
céghez sem elkötelezve, nekünk nem ez a célunk. Amikor több mint tíz évvel ezelőtt megjelentek a hpv elleni védőoltás első típusai, már
akkor elindult egy hadjárat ellene. Sem akkor,
sem most nem igazán egyértelműek az összefüggések, hogy miért voltak szövődmények
egyes esetekben, vagy az oltásnak milyen mellékhatásai jelentek meg. Sokszor rejtett betegségek bújnak meg a háttérben, ami alapvetően
nem derül ki, csak a kamaszkor hozza elő ezeket. Szerencsétlen egybeesések pedig sajnos lehetnek. Az ellenreklám főleg arról szól, hogy
az oltás akár meddőséget is okozhat. Ilyen korú
gyerekek, fiatalok között dolgozva, azt gondolom, hogy a későbbi meddőség hátterében abszolút nem ez az oltás áll. Semmi olyan hatása
nincsen, ami a petefészek működésére későbbiekben hatással lenne. Inkább, ha már a meddőség szóba került, arra hívnám fel a figyelmet,
hogy inkább azt kellene átgondolni a fiatal lányoknak, hogy hogyan, milyen minőségű életet élnek, és itt most nem feltétlenül arra gondolok, hogy mennyi alkalmi szexuális partner
fordul meg az életükben, hanem hogy például mennyire élnek stresszes életet, a fogamzásgátlás melyik fajtáját választják, használnak-e
például fehérített egészségügyi betétet, papír
zsebkendőt, vagy hogy mennyi olyan szintetikus kozmetikumot kennek magukra, ami tele van mikroműanyaggal. Ezek a tényezők igazoltan hozzájárulnak ahhoz, hogy teljesen felboruljon a hormonegyensúly, ami viszont igazoltan felelőssé tehető a későbbi meddőség kialakulásában.
ema

Menjünk szűrővizsgálatra!

Séta rózsaszínben

Évente 5-6 ezer új emlőrákos betegséget fedeznek fel Magyarországon. A nők leggyakoribb daganatos betegsége jó eséllyel gyógyítható, ha időben felfedezik. A szűrővizsgálatok fontosságára hívja
fel a figyelmet évről-évre az Egészség Hídja Összefogás.
Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott évekkel ezelőtt a tiszaújvárosi Remény Klub, hozzájuk pedig sorra csatlakoztak klubok, szervezetek. Múlt csütörtökön rózsaszín sálban, kitűzővel, lufikkal sétáltak végig a város utcáin a
felhíváshoz csatlakozók.
- Mi felvállaljuk betegségünket - mondta Szabó Andrásné, a Remény Klub vezetője -, azért
csatlakoztunk a kezdeményezéshez, hogy felhívjuk a figyelmet a megelőzésre. A mindennapokban, amikor az ember jön-megy, dolgozik,
nem igazán figyel oda az egészségére. Meggyőződésünk és tapasztalatunk is, hogy az időben felfedezett problémát igenis lehet gyógyítani. Mi, a Remény Klub tagjai elmondhatjuk,
hogy időben kerültünk jó helyre. Sokan azt
gondolják, hogy amikor klubfoglalkozást tartunk, akkor panaszkodunk, a betegségünkről
beszélgetünk, de nem, ez nem így van. Megkérdezzük egymástól: hogy vagy? Ennek pedig

az a varázsa, hogy bennünket valóban érdekel,
hogy van a másik, hogy miben tudunk neki segíteni. Ez az összefogás és a szeretet az, ami
bennünket összetart.
A rózsaszín sétához évről-évre csatlakozik a
Magyar Vöröskereszt is.
- Az egészségnevelés az egyik alapfeladatunk
- mondta Laták Kamilla megyei koordinátor. Igyekszünk minél többször felhívni a figyelmet
arra, hogy minél többen menjenek el szűrővizsgálatokra. Hatodik éve sétálunk együtt a Remény Klubbal, és nagyon bízunk abban, hogy
ezáltal nagyobb figyelmet kap a megelőzés. Hiszen bármilyen betegségről beszélünk, a korai
felismeréssel nagyobb a gyógyulás esélye.
Ennek élő bizonyítéka Kavecsánszki Lajosné.
Valéria érintett ebben a betegségben, egyértelmű volt számára, hogy eljön a figyelemfelhívó
rendezvényre.
- Olyan ember vagyok, akinek igen, van mondta Valéria. - Igaz, hogy most jóindulatú,
de folyamatosan járok ellenőrzésre, kezelésre.
Sajnos a családomban is volt ilyen betegség.
Mindenkinek ajánlom, hogy időben menjen el
orvoshoz. Mióta nálam megtalálták, folyamatosan járok orvoshoz, és tényleg rendben van.
Fodor Petra

Rózsaszín lufikkal, sálakkal, kitűzőkkel sétálva hívták fel a figyelmet a szűrés fontosságára.

A leggyakoribb daganat

Az emlőrák 50-65 év között a leggyakoribb, de ma már a fiatalabb nőket is egyre gyakrabban
érinti. A magyar női népesség átlagos emlőrák-kockázata 8-10 százalék körül van, ami azt jelenti, hogy élete során minden 10-12. nőnél alakul ki a betegség. Kezelése általában annál hatékonyabb, minél korábban ismerik fel a daganatot. A korai emlőrákok esetén nagyjából 80%os 5 éves túlélés biztosítható, a betegség ilyenkor tehát már nagyrészt meggyógyítható. A késői
stádiumú, áttétes emlőrákok esetében ez az arány mindössze 15% körüli. Az emlőrák időben
történő felismeréséhez elengedhetetlen a rendszeres önvizsgálat. Minél hamarabb forduljon orvoshoz, aki az emlőjében csomót tapint! Az emlőrák többnyire fájdalmatlan, és érdekes módon
minél inkább fáj egy csomó, annál kevésbé valószínű, hogy rosszindulatú daganatról van szó.

Paletta

6. oldal

Tiszaújvárosi siker a klipszemlén

Közönségdíjas Hundred Sins

Több mint 600 klipet neveztek a 4. Magyar Klipszemlére, melynek közönségdíjasa a tiszaújvárosi Pócsi
Botond (Hundred Sins) és
Azahriah közös műve, az
OYE lett.
A díjátadó ünnepséget a budapesti Akvárium Klubban rendezték, Hajós András és Fluor voltak a házigazdák és
olyan előadók léptek fel, mint Lóci, Bérczesi Robi, Odett. A magyar videoklipek mustráját 2015-ben rendezték meg először, és csakúgy, mint minden évben, vetítésekkel, előadásokkal, koncertekkel, igazi ünnepe volt ez
az alkotóknak. És igazi ünnep ezeknek
a fiúknak is, hiszen a közönség a több
mint 600 nevezett klip közül, őket, az
OYE-t találta a legjobbnak. Nagy volt
a meglepetés, nagy volt az öröm, hisz a
siker újabb kapukat nyithat meg a tehetséges fiatalok előtt.

A díjátadón (balról jobbra): Hajós András, Fluor, Pócsi Botond (Hundred Sins),
Azahriah, Vitó Zsombor.
Az OYE a youtube-on is jól teljesít közel 200 ezres megtekintésével. A dalt Pócsi Botond írta, az általa rendezett klipben

Azahriah vokálozik és gitározik. Az operatőr, vágó: Vitó Zsombor.
Fodor Petra

A menhelynek gyűjtöttek a hunyadisok

Egy teherautónyi adomány

Október 4-én volt az állatok
világnapja, ilyenkor mindenhol jobban odafigyelnek az
otthontalan, gazdátlan állatokra is. Így a Hunyadi iskolában is, ahol gyűjtést szerveztek a Miskolci Állatsegítő
Alapítvány (MÁSA) menhelyének kis lakói számára.
Évek óta hagyomány már ez az intézményben. Mint ahogy az is, hogy a legtöbb adományt gyűjtő gyerekek el is látogatnak a menhelyre.
- Négy éve volt az első gyűjtés - mondta Pásztorné Csontos Márta pedagógus
-, azon gondolkodtunk, hogy máshogy is
megünnepelhetnénk az állatok világnapját, mint játékokkal, vetélkedőkkel. Én
ekkor már évek óta a MÁSÁ-nak ajánlottam fel az adóm egy százalékát, ezért
is javasoltam a kollégáknak ezt az alapítványt, és hogy olyan gyűjtést szervezzünk, hogy a gyerekek el is jöhessenek
ide. Most 51 diákkal érkeztünk, az iskola több mint másfél tonna élelmet gyűjtött, de rengeteg egyéb holmi is érkezett,
tisztítószerek, játékok, jutalomfalatok. A
gyerekeket Gál Sándor jóvoltából tudtuk
elhozni, ő biztosította számunkra a buszt,
a sok-sok adományt pedig a Csáti Csemege szállította el ide a menhelyre. Ezúton
is köszönjük segítségüket.

Horváth Rita (jobbra) a menhely vezetője vezette körbe a gyerekeket.
A gyerekek - miután lelkesen lepakolták
az általuk összegyűjtött holmit a teherautóról - megnézték, hova is kerültek adományaik. Sorra készültek a fotók a kutyákról, macskákról, mindenkinek hamar meglett a kedvence. Az idős kutyákkal pedig még játszani is lehetett, a rengeteg simogatás mellett, amit hálásan köszöntek meg a kutyusok.
- Nagyon melegszívűek a gyerekek az állatokkal kapcsolatban - mondta Czár Judit
Bianka pedagógus -, nem is kell nagyon

propagálni a gyűjtést, hiszen ők szokták
kérdezni, hogy lesz-e idén is. Nagy örömmel hoztuk el az adományokat, szinte versenyeznek az osztályban, hogy ki gyűjt
többet. Öröm számunkra, hogy el tudunk
jönni, és a gyerekek személyesen adhatják át az adományaikat. Szeretnénk megköszönni a szülőknek is, hogy minden évben támogatják akciónkat. Ezzel a gyerekeket is arra neveljük, hogy figyeljenek az
állatokra és gondoskodjanak róluk.
Fodor Petra

VR szemüveg, drón, 3D nyomtató

Digitális élmények a könyvtárban

Utazó Digitális Élményközpont
érkezett a Hamvas Béla Városi Könyvtárba. Csütörtökön
egész nap fogadták az iskolás csoportokat, ahol a gyerekek megismerkedhettek a digitális világ legújabb eszközeivel. A legnépszerűbb az úgynevezett VR, azaz virtuális szemüveg volt. Aki felvette, úgy érezhette magát, mintha egy másik
világba csöppent volna.
- Nekem már többször is volt alkalmam
kipróbálni ilyen szemüveget - meséli élményeit Heltai Kilián, a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola tanulója. - Informatikát tanulok, ezek a digitális
dolgok közel állnak hozzám, bár láttam,
hogy lego robotot is lehet építeni, de az
annyira nem az én világom.
Amíg a gyerekek ismerkedtek a digitalizáció vívmányaival, a háromdimenziós
nyomtató folyamatosan dolgozott. Térbeli kiskutyát készített környezetbarát
anyagból. A rádióvezérléses eszközök közül drónt és egy kisautót is kipróbálhattak
az iskolások.
- Elsősorban a fiatalabb generációt cé-

2019. október 17.
A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégium
felvételi tájékoztatója a 2020/2021-es tanévre
Az intézmény OM azonosítója: 029265
(feladatellátási hely: 001)
1. Hat évfolyamos; 1 osztály, 30 fő				
		
Tagozatkód: 0001
A felvétel a tanulmányi eredmények, valamint a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik. A felvételi pontszámba 50 %-ban az 5. év végi és
a 6. félévi tanulmányi eredmények átlaga, 25-25 %-ban a két
központi írásbeli eredménye számít.
A hat évfolyamos osztályba jelentkező tanulók felvételi lapjainak előállításában közreműködhet az általános iskola, de
arra is van lehetőség, hogy a szülő a jelentkezést a központilag kiadott jelentkezési lapon közvetlenül is megküldje intézményünknek. Ezzel egyidejűleg a tanulói adatlapot közvetlenül kell megküldenie a felvételi központnak (az adatlapon
meghatározott címre).
2. Négy évfolyamos, általános tantervű; 1 osztály, 30 fő.
		
Tagozatkód: 0002
A felvétel a tanulmányi eredmények, valamint a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik. A felvételi pontszámba 50 %-ban az 5., 6., 7.
év végi és a 8. félévi tanulmányi eredmények átlaga, 25-25
%-ban a két központi írásbeli eredménye számít.
3. Négy évfolyamos, emelt matematika; 0,5 osztály, 15 fő
		
Tagozatkód: 0003
A felvétel a tanulmányi eredmények és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik. A felvételi pontszámba 50 %-ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi
eredmények átlaga, 50 %-ban a központi matematika írásbeli eredménye számít.
4. Négy évfolyamos, emelt informatika; 0,5 osztály, 15 fő.
Tagozatkód: 0004
A felvétel a tanulmányi eredmények és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik. A felvételi pontszámba 50 %-ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi
eredmények átlaga, 50 %-ban a központi matematika írásbeli eredménye számít.
5. Négy évfolyamos, emelt angol; 1 osztály, 30 fő.		
Tagozatkód: 0005
		
A felvétel a tanulmányi eredmények, a szóbeli vizsga, valamint a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik. A felvételi pontszámba 25
%-ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi eredmények átlaga, 25 %-ban a szóbeli vizsga, 25-25 %-ban a két
központi írásbeli eredménye számít.
6. Négy évfolyamos, emelt dráma-média; 1 osztály, 30 fő.
		
Tagozatkód: 0006
A felvétel a tanulmányi eredmények, a szóbeli vizsga, valamint a magyar nyelvi központi írásbeli vizsga eredménye
alapján történik. A felvételi pontszámba 25 %-ban az 5., 6.,
7. év végi és a 8. félévi tanulmányi eredmények átlaga, 25
%-ban a szóbeli vizsga, 50 %-ban a központi magyar nyelvi
írásbeli eredménye számít.
A 9. évfolyamra és a hat évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezés esetén is a felvételi lapok megküldésének (postára
adásának) határideje 2020. február 19. Amennyiben a tanuló
nem intézményünkben írta meg a központi írásbelit, a jelentkezési lapjához kérjük, csatolja az írásbeli eredményeit tartalmazó Értékelő lap másolatát.
Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákról
A tanuló 2019. december 6-ig nyújthatja be jelentkezési lapját. A központilag kiadott tanulói jelentkezési lapok letölthetők iskolánk és az Oktatási Hivatal honlapjáról is.
Az írásbeli vizsgák ideje: 2020. január 18. 10:00 óra.
Helye: Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium (Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.).
Tájékoztató a szóbeli vizsgákról
Az emelt szintű angolra jelentkezők számára a szóbeli vizsga
ideje: 2020. február 26. 14:00 óra.
A dráma-média osztályba jelentkezők szóbeli vizsgája 2020.
február 27. 15:00 órakor lesz.
A szóbeli vizsgák követelményei megtekinthetőek honlapunkon (http://www.eotvos-tuj.sulinet.hu),
a Beiskolázás 2020/21 menüpont alatt.

Tiszaújvárosba is elutazott az élményközpont.
loztuk meg ezzel a programmal - nyilatkozta lapunknak Kitka Zsuzsanna, a Digitális Jólétprogram mentora. - El kell
fogadnunk, hogy a technika bizony fejlődik és a mai gyerekeknek ezek a dolgok már természetesek. Az a tapasztalat, hogy sokan már kipróbálták ezeket
az eszközöket, de szerettünk volna lehetőséget nyújtani azoknak az iskolások-

nak is, akik még nem találkoztak digitális szerkezetekkel. Ezért úgy gondoltuk, hogy pályázunk a Digitális Jólétprogram regionális mentoránál, így egy
napra a könyvtárunkba költözött az országot járó Utazó Digitális Élményközpont, hogy megmutassa ezeket az eszközöket, újdonságokat.
ema

Nyílt napok
Iskolánk 2019. november 11-15-ig nyílt napokat tart, melyek
során a tájékoztatók mellett lehetőség nyílik különböző tanórákra való betekintésre is. A jelentkezés telefonon (49/540096) történő előzetes egyeztetés alapján történhet.
A hat évfolyamos gimnáziumi osztályba jelentkezőknek
2019. november 13-án 16:00 órakor tájékoztatót és nyílt órát
tartunk, amelyre a szülőket is szeretettel várjuk.
Az érdeklődő szülők számára 2019. november 14-én 17:00
órakor fórumot tartunk, ahol szívesen válaszolunk a beiskolázást érintő kérdéseikre.
Erdélyi Lajos
intézményvezető

Kultúra

2019. október 17.

Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár
DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Október 24. (csütörtök) 17.00 óra
Ötórai tea - Kockába zárt avatárok
Előadó: Kecskeméti Mónika
Derkó MiniGaléria
Színház Határok Nélkül - Országomat egy ló(erő)ért - fotókiállítás
Látogatható: november 20-ig

TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ

Október 17. (csütörtök) 17.00 óra
Csütörtöki töri - A tetoválás története
Előadó: Urbán Anett kulturális antropológus
Október 21. (hétfő) 17.00 óra
Csillaglesen - A lenyűgöző világegyetem
Klubvezető: Szutor István amatőr csillagász
Óvárosi KULT Galéria
30 éves a „Tiszaszederkény” Idősek Klubja - Kiállítás az elmúlt 30 év emlékeiből

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR

Október 17. (csütörtök) 16.30 óra
Rajzolj és alkoss velünk!
Vezeti: Barnóczki Ulrike gyermekkönyvtáros, grafikus
Helyszín: a gyermekkönyvtár
Október 18. - november 16.
A látás hónapja
Kamarakiállítás
Helyszín: a könyvtár földszintje
Október 26. (szombat) 11.00 óra		
„Angolozó” társalgási klub
A beszélgetést vezeti: Pomichal Anna idegennyelvi kommunikátor
Helyszín: a könyvtár előadóterme

TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR

Október 18. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután
Játéklehetőség logikai és stratégiai társasjátékokkal, kártyajátékokkal.
Játékmester: Borsósné Doktor Éva könyvtáros
Október 22. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit

Nyertem egy könyvet!

Érzelmekről szabadon

Október 8-án Csitáry-Hock
Tamás tartott író-olvasó találkozót a Hamvas Béla Városi Könyvtárban. Itt is, mint
általában minden előadásán,
szinte csak nők ültek a közönség soraiban, hiszen ezen
az estén az érzelmekről, azok
kifejezéséről beszélgettünk, s
erre a hölgyeknek úgy tűnik
nagyobb az igényük, mint
férfi társaiknak.
Csitáry-Hock Tamást erős szálak fűzik
Székesfehérvárhoz. Sorkatonai szolgálata
után, 1990-ben itt jelent meg első írása a
Fehérvári Hét című lapban, s nem sokára
az újságíró hivatást választotta. Dolgozott
többek közt az Adventista Világhíradónál,
a Fehérvár Televíziónál, a Magyar Katolikus Rádiónál, de életútja egyre inkább a
könyvírás felé vezette. Mint mondta, minden embernek van egy nagy álma, s engedni kell a belső motivációnak ahhoz, hogy
ez a valóságban is megtestesüljön.
Pedig számára sem volt könnyű az indulás. Általános iskolában a fogalmazásai
közelítettek az 1-es felé, nem fűlött a foga a kötelező témákhoz. A 8. év végi bizonyítványa színtiszta 2-es volt. Az érettségije már valamivel jobbra sikeredett, s
jóval később diplomát is szerzett. A szó
legjobb értelmében utcagyerek volt, annak minden szépségével együtt. A kitörését belső motivációjának köszönheti, sohasem értette ugyanis, hogy ha valakinek
van egy álma, miért nem tesz azért, hogy
az megvalósuljon? Először paródiákkal
kezdte, majd Örkény egyperces novelláiból ihletet merítő, rövid történetekkel.
Aztán jött egy, a múzsa érintéséből származó gondolata...
Megjelent az első, Mosoly című kötete.
- Nekem is rögös út vezetett a sikerig,
de míg a sikertelen ember az akadályokat látja, a sikeres a hogyan lehet ezt elSzeretettel meghívjuk

Templomok és csendéletek címmel kiállítás nyílik a reformáció 502. és a tiszaújvárosi református templom 25. évfordulójára két amatőr festő, Posgay Andrea templomok, Tóthné
Nagy Ibolya csendélet munkáiból.
A kiállítás helye: Nikodémus Idősek Otthona, Tiszaújváros,
Rózsa út 16.
Megnyitó: 2019. október 24., 10 óra.
A kiállítás november 30-áig látogatható minden nap 10-től
15-óráig, hétvégén is.

7. oldal

Önt és Kedves Családját
2019. október 21-én 18.00 órakor
a zeneiskola hangversenytermébe

Ujj Emőke
zongoraestjére.
A belépés díjtalan.
Hok Csaba
intézményvezető

Szinte csak nők ültek a közönség soraiban.
érni kérdést teszi fel magának - mondta. Egyik vágyam volt, hogy külföldön is ismert legyek, ma már három nyelven jelennek meg az írásaim. S hogy miért népszerűek? Nem beszélek mellé, nem kendőzöm el az érzéseimet, őszinte vagyok.
Kapcsolatokról, szerelemről írok. Egyszer csak jön az ihlet, és én papírra vetem
a gyönyörű gondolatokat.
Csitáry-Hock Tamásnak 14 könyve jelent
meg, ebből 4 újságírói melléktermék, interjúkötetek, regényt egyet sem írt. A többi könyv az érzelmekről szól. Olvasói
kérdésre, miszerint melyik mű a kedvence, humorosan válaszolt. - Miért? Önnek Csitáry-Hock Tamás
hány gyereke van?
egymást, ott nem lehetnek tabutémák. Ha
- Megyek az utcán, és nem a hőségtől ol- eszembe jut valaki, én azt mondom: a lelvadok, hanem tőled. Kávézunk, a kávé kembe jutsz. Az érzés nem az agy feladapersze fekete és keserű, de veled ez eltű- ta, ezt a szerepet a szív tölti be.
nik, már csak a kapcsolatra emlékszem. A A találkozó végén Csitáry-Hock Tamás
hétköznapi dolgokból bármi megszület- sorsolást tartott, s lám, én voltam az, aki
het. Kincsem! Hányszor mondja ezt a férj a Lélektükör című írását megnyerte. Lesz
a feleségének? Pedig a nőknek ez hiány- min elérzékenyülnöm esténként.
zik! A férfiak szemében én vagyok az el- - Ha elolvastad, ideadod? - kérdezi kollélenség, mert én kimondom az érzéseimet. ganőm. - Persze, Erzsike! - Hiszen az érŐk vajon miért nem teszik? Szerintem az zelmekre nem csak nekem, neki, hanem
életben a legnagyobb erő az álarcok levé- mindannyiunknak nagy szüksége van.
teléhez szükséges. Ha két ember szereti
T. M.

kronika@tiszatv.hu

Történelmi és kulturális túra a fővárosban

A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének több olyan tagja van, aki országunk fővárosának nevezetességeit csak
képeken látta. Ezért gondoltunk arra,
hogy egy egynapos kirándulást szervezünk számukra, ahol lehetőségük lesz
többek között a Szépművészeti Múzeum és a Budai Vár meglátogatására. A
Budapesti Operettszínház által nyugdí-

jasoknak kedvezményes árral szervezett
előadás is szerepel a programok között.
A kiránduláson 50 fő vehet részt.
Ezúton mondunk köszönetet a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítvány Kutaróriumának, hogy támogatásával sikerült ezt
a programot megvalósítanunk.
Varjas Lászlóné
az egyesület elnöke

Tiszaújvárosi díjazottak

Mazsorettjubileum

A Tisza TV műsora
Október 17., csütörtök
9:00 HétHatár: Választottunk - Újraélesztés napja - HPV oltás hetedikeseknek - Színház Határok Nélkül - Digitális élményközpont - Rózsaszín séta
9:15 Hétről-Hétre: Polgármesteri köszöntő - Bródy a pódiumon - Közelmúlt - Foci és kosárlabda összefoglalók
9:45 EgészségLesen: Alzheimer, a felejtés betegsége - Oltás
méhnyakrák ellen - Munkában a mentőkutyák
(A műsor a szerdai adás ismétlése)
Október 23., szerda
18:00 HétHatár: Október 23. - Foltvarrók a környezetért Év végi támogatások - A Missziós Kereszt Tiszaújvárosban
- Sport
18:15 Hétről-Hétre: Rákász Gergely, a koncertorgonista Ujj Emőke zongoraestje - Síró Lajos fotókiállítása - Közelmúlt - Sport

Október 12-én ünnepelte a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség Mazsorett Szekciójának 25 éves fennállását. Az ünnepség
Budapesten a Stefánia Palotában volt, ahol a vendégeket Szabó
Ferenc elnök köszöntötte. Az ünnepen meghívott vendégként vett
részt a Derkovits Majorette Csoportokat képviselve Mátyás Zoltán a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója,
Bognár Imre művészeti vezető és Török Judit mazsorett.
A jeles nap alkalmából Mátyás Zoltán elismerő Díszoklevelet vett át, melyben a csoporthoz fűződő áldozatos és támogató
munkáját köszönte meg a szövetség. Török Judit a csoportban
végzett kiemelkedő, példamutató munkájáért járó 25 ÉV – 25
MAZSORETT DÍJA Díszoklevelet vehetett át. A MAFUMASZ
ugyancsak ebből az alkalomból emlékezett meg Orbán Gréta
mazsorettről, aki 25 ÉV – 25 MAZSORETT DÍJA Díszoklevelet kapott, melyet Bognár Imre vett át. Az elismeréseket a díjazottak részére Dr. Tóthné Rozsályi Judit alelnök adta át.

Közlemények

8. oldal

Mecénás ösztöndíj

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány
pályázatot hirdet a 2019/2020-as tanév I.
félévére a tiszaújvárosi állandó lakóhel�lyel rendelkező főiskolai, egyetemi hallgatók tanulásának támogatására.
Pályázati célok:
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2019/2020-as tanév I. félévére tanulmányi ösztöndíj biztosítása a pályázati feltételekben közölt tanulmányi eredménytől függően.
Pályázati feltételek:
• tiszaújvárosi állandó lakóhely,
• első diploma megszerzésére irányuló
alapképzésben (BA, BSc), vagy mesterképzésben (MA, MSc), vagy doktori képzésben, vagy osztatlan képzésben résztvevő állami, vagy államilag elismert nappali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve
6 féléves alapképzésben való részvétel,

• a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el
a 2018/2019-es tanév II. félévében, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan
igazolt.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati
adatlapon lévő, a felsőoktatási intézmény
által hivatalosan igazolt átlagokat tudja
elfogadni. Nem vehető figyelembe olyan
adat, amely több félév eredményét foglalja magába (pl.: kumulált, görgetett, halmozott, összesített eredmények).
A pályázat beadási, beérkezési határideje és helye:
Határideje: 2019. november 18. (hétfő)
Helye: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató vagy ügyfélfogadási időben az I.
emelet 110-es szoba
Kötelezően beadandó mellékletek:

• Pályázati adatlap és
• adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat (beszerezhető: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató, vagy letölthető a
www.mecenas.tiszaujvaros.hu; vagy a
www.varoshaza.tiszaujvaros.hu; weboldalak pályázatok menüpontjából,
• a főiskola, egyetem által kiállított magyar
nyelvű, hivatalosan lezárt 2018/2019-es
tanév II. félévi leckekönyv/ elektronikus
leckekönyv másolata, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan igazolt,
• a 2019/2020-as tanév I. félévére szóló
magyar nyelvű hallgatói jogviszonyról
igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről, a támogatás mértékéről és
módjáról.
a Tiszaújvárosi Mecénás
Közalapítvány kuratóriuma

Ebzárlat, legeltetési tilalom

Felhívjuk a település állattartóinak figyelmét, hogy az Agrárminisztérium rendelkezése alapján Tiszaújváros közigazgatási területére a rókák és más vadonélő ragadozók veszettség elleni orális immunizálásának időszakára
2019. október 26-ig
legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendeltek el.
Az ebzárlat időtartama alatt:
- a kutyákat és a macskákat tartási helyükön elzárva, illetve a kutyákat megkötve
úgy kell tartani, hogy azok más állattal,
vagy emberrel ne érintkezhessenek,
- zárt udvarban a kutyák elzárását vagy
megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek,
- kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni,
- a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát, vagy macskát és csak a
hatósági állatorvos kedvező eredményű

vizsgálata után és engedélyével szabad
kivinni,
- Érvényes veszettség elleni védőoltással
rendelkező
a.) vadászebek,
b.) fegyveres erők és fegyveres testületek ebei,
c.) katasztrófa-mentő ebek,
d.) segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek
rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a fent foglalt korlátozás alól.
- Az ebzárlat alatt befogott húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az
ebzárlat időtartamára. Az állat hatósági
megfigyelése az ebzárlat esetleges meghosszabbítása esetén sem tarthat kilencven napnál tovább. Amennyiben a kóborló eb vagy macska veszettség elleni
oltottsága nem állapítható meg és az állat befogása, illetve hatósági megfigyelése nem oldható meg biztonságosan, az ál-

Üveghulladék begyűjtése
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy Tiszaújváros családi házas övezeteiben (Kertváros, Tiszaszederkény, Tisza-part városrész) az üveghulladékok házhoz menő begyűjtését
a közszolgáltató 2019. október 21-én (hétfőn) végzi el.
Az üveghulladék a gyűjtés napján 7 óráig bármilyen egyéb átlátszó hulladékgyűjtő zsákban is kihelyezhető. A gyűjtőzsákban az ép, egész sörös-, boros-, pezsgős-, befőttes-, és egyéb
öblösüveget lehet gyűjteni.
A zsákban nem helyezhető el
- nem csomagolási üveghulladék - síküveg,
- ablaküveg,
- szélvédőüveg,
- zuhanykabin üveg,
- törött öblösüveg,
mert a szolgáltató ezeket a hulladékokat nem szállítja el!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Fenyőfák kerestetnek
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2019. 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: 49/540-636;
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.

latot a járási főállatorvos határozatára járványügyi intézkedésként az állatvédelmi
előírások magtartásával le kell ölni.
- Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény - a veszettség elleni összevezetéses oltás kivételével
- nem tartható.
A legeltetési tilalom időtartama alatt:
- a szarvasmarhák, bivalyok, juhok, kecskék, lovak, szamarak, öszvérek és sertések legeltetését a lakott településen belül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hiányában a lakott település határától számított 500-1000 méteren belül kell megszervezni,
- bármely állatfajba tartozó állatok vándorolva történő legeltetése tilos,
-az állandóan legelőn tartott húshasznú
szarvasmarha-állományok legeltetését az állomány nagyságától függően - 10-20
hektáros területre kell korlátozni.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
Tiszaújváros Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2020-ra kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan („A” típusú pályázat), és a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára („B” típusú pályázat).
A pályázati űrlapot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve,
véglegesítve, onnan kinyomtatva és aláírva a pályázat kötelező mellékleteivel (adatlap és igazolások) együtt a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti,
Szociális és Sport Osztályánál (I. em. 114. iroda) kell benyújtaniuk a pályázóknak 2019. november 5-éig.
A pályázat benyújtásával kapcsolatban bővebb információ, valamint a pályázat benyújtásához szükséges adatlap
és egyéb dokumentumok megtalálhatóak a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu weboldalon.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
MELEGVÍZ-MÉRŐ ÓRÁK OLVASÁSA
Tájékoztatjuk, Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a melegvíz-mérő órák olvasását
2019. október 18-ától október 31-éig végezzük.
Kérjük Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a lakásba való bejutást biztosítsák a megjelölt időpontban a vízmérő-órát olvasó kollégáink számára.
Amennyiben a bejutást nem tudják biztosítani, úgy lehetőségük van a bejárati ajtóra kifüggeszteni a lakás melegvíz-mérő órájának állását, vagy az alábbi elérhetőségeken
bejelenthetik:
Telefonon:
Diszpécserszolgálat: 49-341-627 (0-24 órás)
Ügyfélszolgálat: 49-544-323 (ügyfélfogadási időben)
elektronikusan: ugyfelszolgalat@tszolg.hu
Kérjük Fogyasztóinkat, hogy a bejelentéskor törekedjenek
a pontos adatok megadására, elkerülendő a téves tartalommal történő számlakiállítást.
Kérjük segítsék munkánkat. Tisztelettel:
TiszaSzolg 2004 Kft.

2019. október 17.

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 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

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

Szelektív begyűjtés

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz
menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros, Tiszaszederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött hulladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok)
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató
2019. október 17-én (csütörtökön) végzi el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Zöld növényi hulladék

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.)
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 2019. október 24én, 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

Közlemények

2019. október 17.

Roma köszönet

Ezúton köszönjük meg a támogatást, mellyel a tiszaújvárosi roma közösség megerősített bennünket pozíciónkban a választásokon. Mi, a Roma Polgárjogi Mozgalom jelöltjei továbbiakban
is az Önök érdekeit képviselve a helyi roma közösségért kívánunk dolgozni a mindennapokban
az elkövetkező 5 évben is.
Barna Gyula, Bordás Károly, Budai Pál, Farkas Sándor, ifj. Farkas Sándor
Farkas Sándor
a Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat képviseletében

Gyermekes családok év végi támogatása

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 27.
§-a alapján eseti jelleggel a karácsonyi ünnepeket megelőzően egyszeri támogatásban részesíthetők azok a kiskorú gyermeket nevelő családok, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a 250%-át
(71.250 Ft-ot), és a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy év folyamatos tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkeznek és életvitelsze-

rűen jelenleg is lakóhelyükön élnek. A támogatás mértéke egy kiskorú gyermeket nevelő család esetén 15.000 Ft, két kiskorú gyermeket nevelő család esetén 22.000 Ft, három
vagy több kiskorú gyermeket nevelő család
esetén 29.000 Ft.
A kérelem benyújtásának határideje:
2019. október 31.
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán
(111. iroda) és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

9. oldal

Tiszaújváros
babát vár program
Tiszaújváros Város Önkormányzata 2019. június 1-jén a miskolci Auchan Áruházak együttműködésével babaváró programot indított útjára, melynek keretében az újszülöttek családja megközelítőleg 10.000 Ft értékű ajándékcsomagban részesül.
A babaváró program keretében az a szülő támogatható, aki:
• tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik,
• életvitelszerűen Tiszaújvárosban él,
• gyermeke 2019. június 1. napján, illetve azt követően született.
Az ajándékcsomag átvételére jogosító, az Auchan Magyarország Kft. által kiállított kupon átvehető az alábbi helyszínen:
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) 22., 24., 27. iroda.
A kupon átvételének feltételei:
• a szülő tiszaújvárosi lakóhelyének igazolása (lakcímkártya),
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatának bemutatása,
• szülői nyilatkozat az életvitelszerű tiszaújvárosi tartózkodási helyről.
Az ajándékcsomag miskolci Auchan Áruházakban történő átvételére a szülő a gyermek születési anyakönyvi kivonatának kiállításától számított 30 napon belül jogosult.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Egyszeri év végi támogatás

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben
nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015.
(II.27.) önkormányzati rendelet 26. §-a alapján eseti jelleggel a karácsonyi ünnepeket
megelőzően egyszeri év végi támogatásban
részesülhetnek azok a szociálisan rászorult
személyek, akik a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy év folyamatos tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen jelenleg is lakóhelyükön élnek, valamint
- az öregségi nyugdíjkorhatárt 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.

Nem jogosultak a támogatásra azok a személyek, akik keresőtevékenységet folytatnak.
Egyszeri év végi támogatás annak a személynek állapítható meg, akinek a családjában az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a 450%-át (128.250 Ft), egyedül élők vagy egyedülállók esetén az 550%át (156.750 Ft).
A támogatás mértéke családosok esetén jogosultanként 15.000 Ft/fő, egyedül élők vagy
egyedülállók esetén 18.000 Ft.
A kérelem benyújtásának határideje:
2019. október 31.
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán
(113. iroda és 115. iroda) és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, valamint postai
úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Élelmezésvezető munkakör

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő élelmezésvezető
munkakör betöltésére 4 hónap próbaidő kikötéssel, határozott időre szóló kinevezéssel.
Határozott idő vége: 2021. 12. 31.
Pályázati feltételek:
• középfokú iskolai végzettség, élelmezésvezetői végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• élelmezési program- HACCP ismerete
• előnyt jelent közétkeztetésben szerzett tapasztalat, illetve szakács és diétás szakács
végzettség
Feladatok:
• koordinálja a konyhaüzem munkatársainak
munkáját
• megállapítja munkarendjüket
• biztosítja konyhájának a folyamatos és zavartalan működését az érvényes jogszabályok
betartásával
• figyelemmel kíséri a fogyóeszközök, segédanyagok felhasználását, az élelmiszer raktárkészletet
• felel a konyhaüzem rendjéért, tisztaságáért,
• felel a közegészségügyi előírások betartásáért
• vezeti az élelmezéssel kapcsolatos adminisztrációt
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a
közalkalmazottak jogállásáról, valamint an-

nak végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12)
Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
rendelkező 368/2011. ( XII.31.) Korm. rendelet határozza meg.
Munkaidő napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet
• önéletrajzot
• bizonyítvány másolatot
• erkölcsi bizonyítványt, (visszaigazolás megléte)
• a borítékon fel kell tüntetni az 1017-11/2019
számot.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. 10. 18.
A pályázat elbírálásának határideje:
2019. 10. 21.
Az állás betölthető: 2019. 10. 24.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
(117-es iroda)
Telefon: Stefánné Andrea: 06-49/548-308
Kósa-Tóth Zoltán
igazgató

Konyhai kisegítő munkakör
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
pályázatot hirdet 1 fő konyhai kisegítő munkakör betöltésére 4 hónap próbaidő kikötéssel,
határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent közétkeztetésben szerzett tapasztalat
Feladatok:
• a szakács útmutatásai szerint, annak ellenőrzésével végzi feladatát
• a nyersanyagok szakszerű előkészítése
• a helyiségek takarítása (takarítási ütemterv
alapján)
• mosogatás, fertőtlenítés
• a hulladék eltávolítása, összegyűjtése és tárolóba helyezése
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a
közalkalmazottak jogállásáról, valamint annak
végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12) Korm.
rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény; valamint az államháztartás-

ról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező
368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet határozza
meg.
Munkaidő a napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot
• bizonyítványmásolatot
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat
• a borítékon fel kell tüntetni az 1017-12/2019.
számot
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. 10. 23.
A pályázat elbírálásának határideje:
2019. 10. 25.
Az állás betölthető: 2019. 11. 04.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban
lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon:
- Bánréviné Zán Tamara: 06- 49/548- 383
-Stefánné Andrea: 06- 49/ 548- 308
Kósa-Tóth Zoltán igazgató

Műszaki előkészítő munkakör

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő műszaki előkészítő munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• középfokú képesítés, műszaki és/vagy épületgépészeti középfokú végzettség
(építészeti szakmacsoportba tartozó szakképesítés)
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent hasonló munkakörben szerzett
tapasztalat, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, TERC program ismerete
Feladatok:
• a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által üzemeltetett épületek állag- megóvásával kapcsolatos feladatok
• közüzemi szolgáltatókkal kapcsolattartás,
ügyintézés
• energiahatékonyság, energiafelhasználás nyomon követése
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a
közalkalmazottak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12)
Korm. rendelet; az államháztartásról szó-

ló 2011. évi CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
Munkaidő napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot
• bizonyítványmásolatot
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot
• a borítékon fel kell tüntetni az 1017-10/2019
számot.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. 10. 28
A pályázat elbírálásának határideje:
2019. 10. 30
Az állás betölthető: 2019. 11. 04.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
(117-es iroda)
Telefon:
- Bánréviné Zán Tamara: 06- 49/548- 383
- Stefánné Andrea: 06- 49/ 548- 308
Kósa-Tóth Zoltán
igazgató

Hirdetés

10. oldal

2019. október 17.

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás
2019. október 23-án (szerdán) változatlanul,
a megszokott ürítési rend szerint történik.
Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a szállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.
Tájékoztatjuk Önöket továbbá, hogy 2019. október
23-án az ügyfélszolgálati irodák és a hulladékudvarok zárva tartanak.
A tiszaújvárosi hulladékudvar
2019. október 15 - 23. között zárva tart.
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Telefon: +36 21 3500 111
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583
BMH Nonprofit Kft.

Tiszaújvárosban az Építők útján eladó
2 szobás, 55 nm-es, 3. emeleti, saját pincés
tehermentes lakás.
Érd: 06-70/671-7752

Napi 16 perc az egészségért!
BEMER fizikai érterápia Információs Est Tiszaújvárosban
Amennyiben Ön túlhajszolt, stresszes életet él, ha fáradékony, gyakran küzd megbetegedésekkel vagy meglévő betegségére, problémájára keres megoldást és szeretne változtatni állapotán,
akkor szeretettel várjuk!
Tiszaújvárosi Hamvas Béla Városi Könyvtár,
2019. október 24. csütörtök, 17:00 – 19:00 óra.
Az előadáson való részvétel díjmentes.
Érdeklődni lehet: Koczor Gézáné nyugdíjas, aktív BEMER használó
+3670/945-1939, koczormagdi@gmail.com

A Tiszaújvárosi
Krónikában
is megjelenik
lakossági apróhirdetése,
amennyiben azt a Tisza TV
Képújságában legalább 5
napra (2500 Ft) legkésőbb
kedden 12 óráig feladja.

BÜKK TŰZIFA
ELADÓ
0670/384-5283

kronika@tiszatv.hu

Pulóverek a rászorulóknak
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete Kaffka Margit Pedagógus Klubja által felajánlott fonalakból Suller Istvánné nyugdíjas klubtag őszi-téli pulóvereket köt arra rászoruló gyermekek

Álláslehetőségeket kínál
Tiszaújvárosban az ÉRV. Zrt.

számára. Jelenleg 15 pulóver várja gazdáját a humánszolgáltató központban.
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete köszönetét fejezi ki az önkéntes felajánlásokért Gályász Jánosnénak, Hajas Károlynénak, Dobos Zoltánnénak, Havriló Jánosnénak, Demjén Barnabásnénak, Kuik Istvánnénak. És természetesen Suller Istvánnénak a pulóverek elkészítéséért.
Varjas Lászlóné
elnök

• Hálózatkarbantartó munkatársat keresünk a Tiszaújvárosi Ivóvízhálózat-karbantartó Csoport kollektívájába.
Pályázati feltétel: vezeték- és csőhálózat-szerelő, vagy lakatos szakmunkás
végzettség.
• A Tiszaújvárosi Szennyvízhálózat Karbantartó Csoportjába villanyszerelő
kollégát várunk.
Pályázati feltétel: villanyszerelő szakképesítés.
A pályázatok részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes önéletrajzok, végzettséget igazoló okiratok.
Az önéletrajzokat a betölteni kívánt munkakör megjelölésével kérjük benyújtani postai úton, vagy elektronikusan.
Postai úton az ÉRV. Zrt. címére várjuk a pályázatokat (3700 Kazincbarcika,
Tardonai út 1.), míg elektronikus úton a társasági honlap Karrier menüpontján
keresztül nyílik lehetőség a jelentkezésre (www.ervzrt.hu/karrier/).
További információ: az ÉRV. Zrt. Karrier oldalán található elérhetőségeken.
Tisztelettel: ÉRV. Zrt.

Sport

2019. október 17.

Triatlon

Három sportág
négy helyszínen

A megyei úszóbajnokság érmesei.
Aktív hétvége áll a Tiszaújvárosi Triatlon Klub
versenyzői mögött. Négy eseményen vettek részt,
minden korosztály képviseltette magát úszásban,
kerékpározásban és futásban, ezúttal külön-külön
rendezvényeken teljesítve.
Megyei úszóbajnokság, Miskolc. 200 vegyes: 3. Bagi Zoltán, 8.
Kurucz Gergő, 5. Bagi Szilárd.
50 mell: 2. Gál Bíborka, 6. Kiss Mercédesz. 100 mell: 3. Bagi
Zoltán, 3. Bán Petra, 3. Hajdu Gréta.
50 hát: 6. Kiss Mercédesz. 100 hát: 1. Bán Petra, 1. Hajdu Gréta, 3. Bagi Zoltán, 5. Bagi Szilárd.
400 gyors: 2. Hajdu Gréta, 2. Bán Petra, 5. Gál Boglárka. 4x50
vegyesváltó: 3. Hajdu Gréta-Bán Petra-Filep Zóra-Gál Boglárka.
Disznókő futóverseny. 10 km: 1. Berencsi Lili, 5. Vígh Sándor
László. 5 km: 3. Bán Petra, 9. Varga Richárd, 11. Izsák Csaba
Oxigén kupa futóverseny, Debrecen. 3. Molnár Sára, 8. Orosz
Eszter.
Üveghuta kupa kerékpárverseny, Bükkszentkereszt. Serdülő: 2.
Hajdu Panna, 5. Filep Zóra.
Ifi: 8. Szabolcsi Bálint, 12. Hajdu Máté, 15. Kiss Marcell.
Családi páros: 1. Bán Lilla, Bán Csaba. Felnőtt: 20. Balogh Bence.

Labdarúgás

11. oldal

Újabb elhullajtott három pont

A labdarúgó NB III. Keleti
csoportjának 10. fordulójában az újonc Hatvan együttesét látta vendégül a Termálfürdő FC Tiszaújváros. A
kék-sárgák hiába vezettek a
mérkőzésen, végül vereséget
szenvedtek.
Tiszaújváros - Hatvan
1-2 (0-0)
Tiszaújváros, 150 néző. V.: Tóth.
Tiszaújváros: Tóth Cs. - Fodor, Burics,
Lippai, Pap, Csicsek (Bene), Hussein,
Orosz, Bokros, Terdik (Gelsi), Molnár M.
(Nagy D.). Edző: Gerliczki Máté.
Hatvan: Uj - Bárkányi, Czibolya, Mundi,
Bogdán (Szabó R.), Karácsony, Gál, Dolhai, Purzsa, Kitl, Torda (Szabó D.). Edző:
Török László.
Két vesztes találkozó után már nagyon ráfért a Tiszaújvárosra a javítás, és a Hatvan elleni mérkőzésen erre jó esélye is
volt a házigazdáknak. Az első félidőben
több helyzete is volt az újvárosiaknak, ám
ezek egyikét sem sikerült értékesíteniük.
A vendégegyüttes támadásaiban nem volt
ugyan átütőerő, de Tóthnak így is kétszer
bravúrral kellett védenie.
A második játékrész elején Lippai egy
fölösleges szabálytalanságot követően
megkapta második sárga lapját, így emberhátrányba került a hazai együttes. A
találkozó első gólját ennek ellenére a házigazdák szerezték. Bene szerzett labdát
az ellenfél térfelének közepén, beadásánál Nagy Dávid lefordult volna védőjéről, aki lerántotta, ezért a játékvezető tizenegyest ítélt. A büntetőt Pap végezte
el, lövését Uj hárította, de a kipattanónál
Pap már nem hibázott 1-0. A vezetés birtokában a vendéglátók már kevésbé erőltették a támadásokat, a Hatvan viszont
nem adta fel a gólszerzést. A hevesiek a
78. percben egyenlítettek is, amikor egy
balról középre adott labdát Czibolya vágott a hálóba 1-1. A 80. percben fordítottak is a hatvaniak, amikor Szabó D. érkezett egy jobbról beadott labdára 1-2. Az
utolsó 10 percben a 10 emberrel játszó újvárosiak már nem tudtak egyenlíteni, így
zsinórban a harmadik mérkőzésükön maradtak pont nélkül. Gerliczki Máté együttese 17 ponttal az 5. helyen áll és legközelebb október 20-án, vasárnap a Jászbe-

Ráfért volna a Tiszaújvárosra a javítás.
rény otthonában lép pályára.
Gerliczki Máté: Ismét meddő mezőnyfölényben játszottunk az első félidőben, az
ellenfélnek volt két kontratámadása. A
második félidőt jól és agresszívan kezdtük, de a kiállítás egy új mérkőzést nyitott, amelyen hiába szereztünk vezetést,
az ellenfél fordítani tudott.
Török László: Megérdemelt győzelmet
arattunk. Tudtuk, hogy különleges képességű játékosaink vannak, tudunk különlegesen rosszul és különlegesen jól
játszani. A mai napon a második érvényesült.
A forduló további eredményei
Balassagyarmat - Jászberény 1-1

Sényő - Cegléd 5-1
DEAC - ESMTK 2-2
Tállya - Füzesgyarmat 1-2
Putnok - Gyöngyös 0-1
DVSC II. - DVTK II. 2-0
Ózd - Eger 0-0
Következik a 11. forduló
2019. október 20., vasárnap 14:00
ESMTK - Sényő
Cegléd - Balassagyarmat
Jászberény - Tiszaújváros
DVTK II. - Putnok
Gyöngyös - Tállya
Füzesgyarmati - Ózd
Eger - DEAC
Hatvan - DVSC II.

Az NB III. Keleti csoport állása
1. Füzesgyarmat 		
10
8
0
2
10
6
4
0
2. Jászberény 		
3. DEAC		
10
6
2
2
4. Cegléd		
10
6
2
2
5. Tiszaújváros		
10
5
2
3
6. ESMTK		
10
4
4
2
10
4
4
2
7. Balassagyarmat
8. Sényő			
10
3
5
2
9. Gyöngyös		
10
3
3
4
10. Hatvan		
10
3
1
6
11. Eger			 10
3
1
6
12. DVSC II.		 10
2
3
5
13. Putnok		
10
1
4
5
14. Tállya		
10
1
3
6
15. DVTK II.		 10
1
2
7
16. Ózd*		 10
0
8
2
* Hat pont levonva

20-10
23-11
24-12
19-16
19-12
16-10
19-16
19-16
16-20
15-20
11-21
18-22
11-14
9-15
7-25
7-13

24
22
20
20
17
16
16
14
12
10
10
9
7
6
5
2

A kerékpárverseny indulói.

Kosárlabda

Bán Lilla és Bán Csaba, a családi páros győztesei.

A Sportcentrum eseményei
Október 18. (péntek)

Labdarúgás
13.00 Intézményi Bozsik Torna U7, U9, U11, U13 csapatok
részére				
Műfüves pálya
Október 19. (szombat)
Labdarúgás
11.00 FC Tiszaújváros - SBTC U17 bajnoki mérkőzés
				
Füves pálya
13.00 FC Tiszaújváros - SBTC U19 bajnoki mérkőzés
				
Füvespálya
Asztalitenisz
11.00 TSC II.- DVTK III. bajnoki mérkőzés			
			
Asztalitenisz- csarnok
Október 21. (hétfő)
Labdarúgás
16.30 Bozsik torna U11, U13 csapatok részére		
			
Füves pálya

Harmadszor is vereség a vége

Harmadik vereségét is elszenvedte az NB I/B Zöld csoportjában játszó Phoenix. Ezúttal
hazai pályán a Cegléd ellen.
Phoenix KK - Ceglédi KE
70-86 (24-30, 15-10, 11-24, 20-22).
Tiszaújváros, 150 néző.
Játékvezetők: Szakáll, Sörlei, Makrai.
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK:
Kiss (8), Lajsz (5), Szilasi (3/3), Martin (23/3), Kovács (4). Csere: Pöstényi
(10/6), Tóth (-), Taskó (-), Szabó (5), Orliczki (9), Molnár (3). Vezetőedző: Szendrey Zsombor.
Gólgazdag első negyedet láthatott a közönség. A két csapat keményen egymásnak esett, és bár a Ceglédnek jött ki jobban a rajt, a hazai gárda részben ledolgozta a játékrész közepére tíz pontig is felemelkedő különbséget (24-30).
A Tiszaújvárosnak sikerült rendeznie a
sorokat, így a második etapban magához ragadhatta a kezdeményezést. Szívós munkával beérte ellenfelét, és az ötödik percben megtörténhetett az első fordítás (34-33), amit aztán kiegyenlített küzdelem követett. A félidőre a vendégeknek sikerült minimális előnyt kiharcolniuk (39-40).
A harmadik etapban hamar erőfölénybe került a ceglédi gárda. A Tiszaújváros csak egy 0-7-es roham elszenvedése

Hiába a látványos játék, a Phoenix alulmaradt.
után kezdett magára találni, de ezután is
nagyon nehezen születtek hazai pontok.
A vendégek szinte szárnyaltak, és igen jó
dobószázalékkal távolodtak el a házigazdáktól (50-64).
A tizennégy pontos hátrány talán ledolgozható lett volna az utolsó negyedben, ahhoz
azonban új lendület kellett volna a tiszaújvárosi oldalon. Nem sikerült azonban
megnyugodnia a csapatnak, s csak az előző etaphoz hasonló, 0-13-as támadássorozat után tudott erősíteni játékán. A Phoenix
akaraterejét dicséri, hogy a harmadik perc-

ben még 27 pontos hátrányt végül tizenhat
egységre faragta le, ám a győzelemhez sajnos ez is kevés volt (70-86).
Szendrey Zsombor: A bajnokesélyes látogatott el hozzánk. Hál’ Istennek nem feltartott kézzel vártuk őket, mindenki pozitívan állt a mérkőzéshez. Amit megbeszéltünk egy félidőn keresztül tartani tudtuk. Nem az első alkalom, hogy van egy
negyed a négyből, amely nagyon rosszul
sikerül, és emiatt veszítjük el a mérkőzést. Ezen változtatnunk kell, jobban kell
koncentrálnunk a későbbiekben.

12. oldal

Rendezvények

2019. október 17.

