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Szederkényi szüret

Hordóban a must, borban az igazság

A vértanúkra 
emlékeztek

Egy-egy szál virággal és mécsesekkel tisztelegtek a 13 aradi 
vértanú emléke és a történelmi események előtt a Március 15-e 
parkban október 6-án. A Petőfi szobornál tartott néma megem-
lékezésen a képviselő-testület tagjai, az intézmények, cégek ve-
zetői, civilszervezetek és a pártok képviselői tették tiszteletü-
ket. Október hatodikát a Kormány 2001-ben a magyar nemzet 
gyásznapjává nyilvánította. 168 évvel ezelőtt, 1849-ben ezen a 
napon végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd-
tábornokát, Pesten pedig Batthyány Lajost, az első magyar fele-
lős kormány miniszterelnökét. 

Közétkeztetési szakácsverseny

Jól kifőzték, mind megették!
Idén a Tiszaújvárosi Intézményműködte-
tő Központ (TIK) két munkatársa, Sza-
bó Anna élelmezésvezető és Kiss Berta-
lan szakács, túljutva a selejtezőn, szep-
tember 30-án részt vett a a közétkeztetési 
szakácsverseny regionális elődöntőjében 
Miskolcon, s alig lemaradva az országos 
döntő 12 csapatos mezőnyétől, a 14. he-
lyen végzett. 
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hi-
vatal, valamint a Közétkeztetők és Élel-
mezésvezetők Országos Szövetsége im-
már negyedik alkalommal rendezi meg a 
közétkeztetési szakácsversenyt, melynek 
témája „Tavaszváró ételek a hagyomány 
és a megújulás jegyében”.
A korábbi éveket felülmúlva idén 52 csa-
pat jelentkezett, és a selejtezőn továbbju-
tó csapatok az elődöntőkben, öt helyszí-
nen mérhették össze tudásukat.  A feladat 
egy háromfogásos menü elkészítése és tá-
lalása volt megadott időre a közétkezte-
tési előírásoknak, az élelmiszerbiztonsá-
gi ajánlásban foglaltaknak megfelelően. 

A menü nyersanyagköltsége nem halad-
hatta meg a 450 forintot. Szabó Anna és 
Kiss Bertalan levesként tavaszi zöldség-
levest készített szivárványos galuskával. 
A főétel parajos sajtkrémmel töltött csir-

kecomb filé volt baconbe tekerve, metélő-
hagymás kuszkusszal és sült paprikapüré-
vel. Desszertként zabpelyhes kekszet tá-
laltak joghurtos eperöntettel.
- Kollégáink a versenyen elérhető 60 
pontból 49 pontot szereztek meg, így a 
selejtező eredményét is figyelembe vé-
ve összesen 81 pontot gyűjtöttek az elér-
hető 100-ból – tájékoztatta lapunkat Kó-
sa-Tóth Zoltán, az intézményműködtető 
központ igazgatója. - Mint az a hétvégén 
kiderült ez a nagyszerű eredmény sem 
volt elegendő a továbblépéshez, sajnos 2 
ponttal lemaradtak a 12 csapatos döntőről 
és végül a 14. helyen végeztek. Ezúton is 
gratulálunk kollégáinknak az elért ered-
ményhez, a tisztes helytálláshoz. Büsz-
kék vagyunk rájuk! 
Az országos döntőbe jutott 12 csapat 
2018 februárjában a Bocuse d’Or ma-
gyarországi döntőjének helyszínén főzhet 
a végső győzelemért.

Új gyárigazgató 
a Jabil élén

A Jabil Circuit Magyarország Kft. gyá-
rigazgatói posztját október 1-jétől Győri 
Péter tölti be.
Győri Péter 2005-ben gyártómérnökként 
kezdte jabiles pályafutását, később kü-
lönböző vezetői munkakörökben tevé-
kenykedett a vállalatnál, 2011-től gyá-
rigazgató helyettes volt.
- A gyárigazgatói kinevezés nagy meg-
tiszteltetés - nyilatkozta az újdonsült i-
gazgató - és egyben lehetőséget bizto-
sít az elmúlt években a vezetői csapat-
tal együtt megvalósított stratégiai lépések folytatására. Célom, 
hogy a tiszaújvárosi Jabilre a jövőben is úgy gondoljanak ve-
vőink, mint megbízható, a piacán élvonalbeli partnerre. A válla-
lat új üzleti évet indított szeptember 1-től, mely izgalmas kihí-
vásokat tartogat számunkra. Új üzletünk indul októberben, így 
jelentős számú munkaerő felvételére nyílik lehetőségünk. Meg-
lévő vevőink igényei is növekednek, ezért folyamatosan kere-
sünk kollégákat. Megkezdődtek a raktárainknak helyet adó új 
logisztikai központ építési munkálatai is a Jabil szomszédságá-
ban, melynek révén 2018-ra létrejön a lehetősége annak, hogy 
egyedi logisztikai megoldásokkal is bővítsük szolgáltatásainkat. 
Mindeközben törekszünk arra is, hogy felelős vállalatként a he-
lyi közösségnek továbbra is aktív részesei legyünk, jó kapcsola-
tot ápolva a városvezetéssel, civil szervezetekkel, alapítványok-
kal egyaránt. Célom tehát, hogy a Jabil tovább haladjon a meg-
kezdett úton és nagyszerű munkahelyként, a régió jelentős gaz-
dasági szereplője maradjon. 
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Szabó Anna és Kiss Bertalan a menüvel.

   Győri Péter

Negyedik éve tartanak szürettel egybekötött mulatságot a tiszaszederkényi  „Villa Sederkyn” Tájház udvarán. Ezt a ré-
gi hagyományt szeretnék feleleveníteni és megtartani, hogy ne merüljön feledésbe az őszi tradíció.  Írásunk a 3. oldalon. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Szerdán, csütörtökön 8:30 órakor, október 13-án pénteken 
fatimai engesztelő mise 17:00 órakor, kedden és szombaton 
18:00 órakor, vasárnap 11:00 órakor lesznek szentmisék temp-
lomunkban. Októberben a szentmisék előtt fél órával elimád-
kozzuk a rózsafüzért.

Görögkatolikus
Csütörtökön 17:30 paraklisz. Pénteken 8:30 Szent Liturgia, az 
estére hirdetett akathisztosz elmarad. Szombaton 8:30 Szent 
Liturgia, 17:00 vecsernye. Vasárnap 8:00 utrenye, 11:00 Szent 
Liturgia. Hétfőn és szerdán 17:30 paraklisz.

Református
Tiszaújvárosban csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra, vasárnap 
11.00 órakor istentisztelet a templomban és ezzel párhuzamo-
san gyermek istentisztelet az imateremben, 16.00 órakor ze-
nés istentisztelet.
Tiszaszederkényben vasárnap 10.00 órakor kezdődik az isten-
tisztelet.

Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelő-
intézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi 

internetes elérhetőségen tekinthetik meg:
http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/

index.php/szakrendelesek
Nagyné Kántor Judit  főigazgató

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.

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság il-
letékességi területén 2017-ben a szemé-
lyi sérüléssel járó közúti közlekedési bal-
esetek száma az előző évhez viszonyít-
va ugyan minimálisan csökkent, azonban 
még mindig magas. Halálos kimenetelű 
közlekedési baleset nem történt. Az anya-
gi kárral járó balesetek száma viszont 
emelkedőben van.
  A leggyakoribb baleseti ok a gyorshaj-
tás, majd az elsőbbség meg nem adása, és 
a kanyarodási szabályok megsértése. 
A balesetek számának és súlyossági foká-
nak csökkentése érdekében a rendőrség 
ismét fokozott ellenőrzéseket hajt vég-
re, melyek az okokra koncentrálva első-
sorban a gyorshajtások és az ittas vezeté-
sek visszaszorítására irányulnak. A gyor-
shajtások fokozott ellenőrzése során vi-
szonylag rövid útszakaszokon egymás 
után több sebességellenőrzésre is számít-
hatnak a közlekedők. 
A szeszesital fogyasztás járművezetés-
re hátrányos hatását jól jelzi, hogy míg a 
közúti ellenőrzések tapasztalatai alapján 
csupán néhány ezrelékes az ittas vezetők 
aránya, addig ebben az évben a sérüléses 
közlekedési balesetek több mint 8%-át it-
tas járművezetők okozták. Soha ne koc-

káztassák az ittas vezetést, és soha ne ül-
jenek be utasnak ittas járművezető mellé! 
Az év végének közeledtével fordítsanak 
kiemelt figyelmet az időjárási körülmé-
nyek változása miatt a megváltozott útvi-
szonyokra is.
A síkos utakon kiemelten fontos a helyes 
sebesség megválasztása, valamint a lé-

nyegesen nagyobb odafigyelés a környe-
zetre, hiszen egy veszélyhelyzetben, amit 
jó időjárási körülmények között még las-
sító fékezéssel is elhárítanánk, jeges, ha-
vas úton lehet, hogy vészfékezéssel sem 
tudjuk elkerülni az ütközést. 

Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

Fokozott közúti ellenőrzések

Sokszínű baráti kör

Paletta az otthonban
Paletta néven baráti kör alakult a Nikodémus 
Idősek Otthonában. Az önszerveződő, vegyes 
életkorú csoport tavasszal jött létre az otthon 
lakóiból, személyzetéből, iskolásokból ver-
buválódva. A „paletta” nevet azért választot-
ták, mert terveik között megemlékezések, év-
fordulók megünneplése, a hagyományok ápolása szerepel, fel-
használva a zene, az ének, a prózai művek, színpadi mozgások 
és eszközök komplex hatását, „paletta-i” sokszínűségét. Mottó-
juk Luther egyik híres mondása: „Buzgalmasan kell végeznünk 
tisztünket, amelyet Isten reánk ruházott, mert ha másképpen 
cselekszünk Isten a talentumot elköveteli, visszaveszi tőlünk.” 
Az eltelt pár hónap alatt megemlékeztek március 15-éről, az 
Arany János évforduló alkalmából kiállítást rendeztek, méltat-
ták a Szt. István-i hagyatékot, megemlékeztek az 500 éves re-
formációról. Október 6-án, az aradi 13 előtt hajtottak fejet „Itt 
élned, halnod kell…” című irodalmi játékukkal. 
A kör nyitott, bárkit szívesen fogadnak. Érdeklődni a 30/5153 
207-es telefonszámon lehet. 

Köszönet a lagziért
Számunkra hatalmas élmény volt a múlt csütörtöki aranylako-
dalom. Az ünneplés, a szervezettség, a felénk áramló önzetlen, 
szívbéli szeretet messze-messze meghaladta szerény elvárása-
inkat. Köszönet érte, köszönet az egész CSAPATnak, mert ezt 
a gördülékenységet csak összehangolt munkával lehetett elérni. 
Köszönjük az önkormányzat jelenlévő (és távollévő) képviselő-
inek, a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete minden ismert és 
ismeretlen közreműködőjének.
Hálával és tisztelettel: Aranka és Zsolt ( az öreg Tömösközyék)

Értesítjük a Tisztelt Fogyasztókat arról, hogy 400 kV-os hálóza-
ti munkák miatt középfeszültségű hálózatunkon biztonsági le-
kapcsolást végzünk a munkálatok idejére 2017.10.18-án 9-től 
14 óráig. A munkavégzés időtartama alatt a Krumpliföldek elne-
vezésű zártkerti részben, valamint a Babits M. út 23. szám alatt 
a villamos-energia szolgáltatást szüneteltetni fogjuk. Felhívjuk 
figyelmüket arra, hogy ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt 
befejezzük, a hálózatot előzetes értesítés nélkül visszakapcsol-
juk. Megértésüket és türelmüket köszönjük. 

ÉMÁSZ Hálózati Kft

Áramszünet

„Kell ott fenn egy ország, mely talán ránk is vár
Kell ott fenn egy ország, amit senki nem talál

Kell ott fenn egy ország, mely bárkit átölel
Kell ott fenn egy ország, amit sosem rontunk el.”

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesapánk,

Id. Pék GyörGy 
2017. október 4-én örökre eltávozott. Emlékét soha el nem 

múló szeretettel őrzi családja. Temetéséről 
később intézkedünk. 

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

Hocsák sándorné 
(szül.: PaPP MárIa)  

életének 98. évében elhunyt. 
Temetése 2017. október 12-én (csütörtök) 12 órakor lesz 

a sajószögedi Városi Temetőben. 
A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot október 15-ig (vasárnapig) 
a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-
052), majd október 16-tól (hétfőtől) a Borostyán Gyógyszer-
tár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 
Gyógyszertárak nyitvatartása:
                                           Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-18  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-19
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A gyorshajtókat és az ittas vezetőket akarják kiszűrni.

Sietség
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik októ-

beri sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.



Negyedik éve tartanak szürettel egybekötött mu-
latságot a tiszaszederkényi  „Villa Sederkyn” Táj-
ház udvarán. Ezt a régi hagyományt szeretnék fe-
leleveníteni és megtartani, hogy ne merüljön fele-
désbe az őszi tradíció.   

- Bizonyára régebben mindannyian voltunk nagy szüreteken 
és ezek emlékeit őrizzük magunkban - e szavakkal köszöntötte 
Jézsó Gábor önkormányzati képviselő a szüreti mulatság vendé-
geit. -  Érezzük az illatát a friss mustnak, látjuk a gyönyörű fale-
veleket és az ősz közeledte ilyenkor szüret idején nem egy ijesz-
tő dolog, hanem örömmel várjuk azt.
- A szüretnek és a vele járó mulatságnak két jelentősége volt 
a régi parasztemberek életében - mondta Mátyás Edina műve-
lődésszervező. – Az egyik az őszi nagytakarítás. Betakarítjuk 
a szőlőt, ami pedig felesleg az kidobjuk. Ugyanez vonatkozik 
ránk is, magunkhoz vesszük, amire szükségünk van, felkészítjük 
szervezetünket a télre. Amire nincs szükségünk, azt kitakarítjuk 
magunkból is. A másik ok természetesen a jó bor elkészítése. 
 Amíg a színpadtéren egymást váltották a zenés, táncos, hagyo-
mányőrző műsorok, addig a szomszédos sátorban nagy volt a 
sürgés-forgás, hiszen a Mádról érkezett 250 kg szőlő elindult a 
borrá válás útján.
- Tavaly jöttem először apukámnak segíteni facsarni - mondja 
Tokaji Marcell, aki rendesen kivette a részét a szőlő körüli mun-
kából. - Az én dolgom, hogy segítsek a darálásban. Ilyenkor a 
teljes szőlőfürtöket beletesszük a darálóba, majd a darált gyü-
mölcsöt átpakoljuk a présbe és kipréseljük. A kifacsart lét le kell 
szűrni és abból lesz a must.  
Az elkészült friss must finom, édes. Közel 90 liter került a hor-
dókba. 
- A bor minősége elsősorban természetesen a szőlő minőségétől 
függ - mondta Tokaji Imre, aki irányította a munkálatokat. - Fon-
tos, hogy időben leszedjék a szőlőt, még a fagy beállta előtt. Bár 
van, aki megvárja, hogy megcsípje az első fagy a szőlőszeme-
ket, és csak utána szüretelik. Ekkor jégbort készítenek. Mi azon-
ban igyekeztünk leszüretelni még a fagyos idő előtt. A fürtök 
érésekor nagy szerepe van a napos időnek, illetve a szemek fej-
lődésekor a kellő mennyiségű esőnek. Az utómunkálatok során 
az úgynevezett tisztázásra kell odafigyelni, ami azt jelenti, hogy 
ne maradjon  benne üledék, mert akkor zavaros lesz a lőre és ha-
mar megposhad. Ahhoz pedig, hogy sokáig elálló legyen a bo-
runk, legalább 18 fokosnak kell lennie.
19 fokot mért a mustba merített fokoló. Jónak ígérkezik az idei 
termés. 

Ema

A magasból tojnak rá(nk)!
Száll a galamb, házról házra

Ketrecbe vele! Kívánják ezt 
sokan, holott állatszeretők, de 
már nekik is betelt a pohár. A 
szelíd tollas, nem kívánt ven-
dég a tetőkön, betolakodó a 
párkányokon és ádáz piszkí-
tó úton-útfélen.

A galambok, - úgy, ahogy a baglyok is -  
urbanizálódtak, életmódjuk alkalmazko-
dik a miénkhez. Ha etetjük azért jönnek, 
de ha nem, akkor is a közelünkbe teleped-
nek, hiszen bármily csepp agy fér el egy 
galambfejben, annyit az is tud, hogy élel-
met bőven talál az ember közelében. 

Galambpiszok

Nyomot is hagynak maguk után, elejtett 
tollakat és elpotyogtatott fekáliát. Példá-
ul az Arany Holló Étterem épülete előtt, 
ahol vastagon áll a galambürülék a jár-
dán. 24 óra alatt újrapiszkítják, újra és új-
ra. És ez így megy már hónapok óta.
- Öt liter hipó, ötven liter víz és egy óra ta-
karítás. Minden napunk így kezdődik. A ta-
karítónk fellocsolja a járdát és eltünteti a 

galambpiszkot, de másnap reggelre megint 
vastagon áll itt a fekália. Gusztustalan, dél-
után már kerülgetik az emberek, mert ad-
digra megérkezik az utánpótlásadag, aki 
belelép, az meg viszi tovább a cipő talpán 
- mondja az étterem tulajdonosa.

Gócpontok

Nemcsak itt gyülekeznek a galambok. 
A Brassai középiskola tetején is szíve-
sen tanyáznak, a rendelőintézet is ide-
ális pihenőhelyük, de a lakóházak pár-
kányán is szívesen meghúzódnak. Az 
egyik Örösi úti társasház lakói meg-
elégelték a turbékolásukat, saját kon-
tójukra humánus élve befogó ketrecet 
rendeltek, olyat, amilyet tavaly a vá-
ros önkormányzata is kihelyeztetett né-
hány épületre. Hatásos volt, keveseb-
ben is lettek, eltűntek, máshol vertek 
tanyát. Most azonban visszajöttek, régi 

helyükre szállnak nap, mint nap és toj-
nak rá(nk)!
- A múlt héten öt helyszínen helyeztünk el 
hét ketrecet. Az élve elfogó, madárbarát 
ketreceket a Sajó áruház, a Tisza Média, a 
Brassai középiskola és a rendelőintézet te-
tejére raktuk ki, és egy panelházra az Örösi 
úton, ezeken a területeken ugyanis megint 
elszaporodtak a galambok - mondja Mike 
Bálint, az Animalix Wildlife Kft. ügyveze-
tője. - A probléma gócpontja a városköz-
pont, a Sajó áruház és a televízió épülete. 
Az épületek elhelyezkedése miatt jönnek 
ide vissza újra és újra, mivel itt kedvező 
feltételeket talál a galamb a fészkelésre, az 
ivóvízhez is könnyen hozzájut, hiszen itt 
van ez a szép tó, táplálékot is könnyen sze-
rez, nem beszélve arról, ha etetik. Összes-
ségében ez eredményezi az újabb és újabb 
galambszaporulatot - mondja a szakértő.

Csábító csapdák

Hetente kétszer, kedden és pénteken ürí-
tik a ketreceket. Bőségesen raknak bele 

eledelt és vizet. Csábító a terített asztal, 
rá is kapnak az éhes galambok. 
- Most, hogy egy hét után végigjártuk a 
tetőket, még nem számolhatok be „ nagy 
fogásról”, egyelőre üresek a ketrecek, de 
a televízió épületének tetején kilenc ma-
dár sétált be a humánus kalitkába, a Sajó 
áruházon lévő ketrecbe öt madarat talál-
tunk - nyilatkozta Mike Bálint. 
A faj gyérítésére azért is szükség van, 
mert a galambürülék többféle betegsé-
get is terjeszt, légúti és bőrproblémákat is 
okozhat. A galambfogó ketrecek egy hó-
napig lesznek az épületek tetején.
Péntek kora reggel a rendelőintézet te-
tejére „kommandózunk” fel, a madár-
befogókat kísérjük a magasba. A kilátás 
szép, a környezet is, olyan, mint egy te-
tősétány. Kavicsos a lábunk alatt a „ta-
laj”. Az idillt csak a szétszóródott ga-
lambtollak és a fekália töri meg. Az ide 
kirakott ketrec üresen áll, nem érkeztek 
a közelébe éhes galambok. A szakem-
ber szerint azért, mert ezt a kavicsos fe-
lületet nem igazán kedveli a totyogó ga-
lambláb.
- Sajnos elég sok galambunk van, ami 
egy egészségügyi intézményben külö-
nösen kellemetlen, hiszen ha elpotyog-
tatják a madarak az ürüléket az épü-
let körül, a betegek óhatatlanul behoz-
zák a rendelőbe, ez pedig fertőzőforrás-
nak tekintendő, de volt már olyan eset 
is, hogy rápiszkolt egy betegre a párká-
nyon pihenő galamb. A másik probléma 
az, hogy a tető szigetelése speciális, fel-
ül salakágy van rajta, s ahogy összegyű-
lik a galambürülék csomóba, úgy a sa-
lakágy összeáll és ennek következtében 
már nem tölti be a szigetelés funkcióját. 
Ebből kifolyólag beázásunk is volt, ami 
bizony anyagi ráfordítást igényelt. Én 
örülök ennek a humánus módszernek, 
remélem hatékony lesz - nyilatkozta la-
punknak Nagyné Kántor Judit, a rende-
lőintézet főigazgatója.

berta
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A Városgazda Kft. rendszeresen végzi 
a sziszifuszi munkát. 

Mustkóstolgató. 

Lajos András (jobbra) szomjoltó verseket és bordalokat 
adott elő. 

Tokaji Imre és Marcell a szőlőprésnél. 

A csapdákban eledel és víz várja a madarakat. És a fogság.

Galambsereg sorakozó!

A Tisza Média épületén elhelyezett csapdába végül 9 galamb sétált be, a Sajó 
áruház ketrece 5 madarat ejtett rabul. 

Szederkényi szüret

Hordóban a must, 
borban az igazság



Hol béke, ott szeretet 

Lakodalom gyémántban, aranyban 
Hol béke, ott szeretet - olvas-
tam egykor nagyanyám kony-
hájában a falat díszítő szőtte-
sen. Harminc év elteltével, és 
sok, a párommal megélt kö-
zös évvel a hátam mögött ér-
tettem meg, hogy az egymás-
ba hímzett gondolatok bi-
zony nagy bölcsességek. Affé-
le házi áldás is egy párkap-
csolatra, hiszen a béke, a hit, 
a szeretet és az áldás úgy fo-
nódik össze, ahogy két ember 
útja közös életük kezdetén. 

Rendes János és felesége, Soltész Gizella 
1956. július 19-én fogadtak örök hűséget 
egymásnak a tiszapalkonyai anyakönyv-
vezető előtt. 60 év elteltével tanúk, bará-
tok és családtagok előtt erősítették meg 
egykori fogadalmukat. Megéltek együtt 
örömökkel, küzdelmekkel teli évtizede-
ket és megélték gyémántlakodalmukat, 
azt a közös jubileumot, amit együtt kö-
szönthettek városunk nyugdíjasaival, az 
idősek hete rendezvénysorozat egyik ün-
nepélyes pillanataként. Nem mindennap 
kezdődik úgy házasság, ahogy az övék.
 - A lánykérés és az ismerkedés között 

mindössze négy nap telt el - mondja mo-
solyogva Jani bácsi, miközben felesé-
ge egyetértően bólogat. - Hétfőn megis-
merkedtünk, csütörtökön meg megesküd-
tünk. Ilyen gyorsan ment, nem gondol-
koztunk rajta sokáig. Szerettük egymást, 
mindketten akartuk ezt a házasságot. Az-
óta is együtt vagyunk jóban, rosszban.
Volt sok öröm a közös életünk során és 
bánat is. Két lányunk született, Judit és 

Edit, sajnos ők már mindketten elmentek, 
de körülvesz minket három unokánk és öt 
dédunokánk, akik szeretettel gondoskod-
nak rólunk. 
- Nagyon izgultam, nem is akartam elő-
ször jönni, a férjem beszélt rá. Nem ke-
vés már ez a kor és az együtt töltött évek - 
teszi hozzá Gizike néni. - A férjem 86, én 

81 éves vagyok, a szeretet mindig meg-
volt. Az aranylakodalmat is megünnepel-
tük, nem is gondoltuk, hogy a gyémántot 
is megérjük.
Ahogy a Rendes házaspártól, úgy a Tö-
mösközy házaspártól is szép példát lát-
nak a gyermekek és az unokák. Tömös-
közy Zsolt és Antal Aranka Anna 1965 
őszén Tiszaszederkényben figyeltek fel 
egymásra, másfél év kitartó udvarlás után 

mondták ki a boldogító igent. 1967. feb-
ruár 16-án esküdtek egymásnak örök hű-
séget Budapesten. Kölcsönös szeretetben 
és tiszteletben eltelt 50 év után erősítették 
meg fogadalmukat a tiszaújvárosi nász-
nép előtt. 
- Mi itt ismerkedtünk meg, mindketten a 
TVK-ban dolgoztunk. Nem egy pillanat 
műve volt, összemelegedtünk lassan, az-
tán egy év után megkértem a feleségem 
kezét, Budapesten házasodtunk össze. 
- mondja Zsolt. - Azt gondolom, hogy 
a gyerekeinknek példa ez, hogy ilyen is 
van. Mi annak idején hosszú távra válasz-
tottunk, fel sem merült, hogy nem lesz 
tartós a kapcsolatunk. Mindketten akar-
tuk és tettünk is érte, hogy működjön a 
közös életünk. Nem bosszantottuk egy-
mást fölöslegesen, megértettük a másik 
gondját, segítettünk egymásnak. Én azt 
üzenem a mai fiataloknak, hogy vegye-
nek példát azokról az idősekről, akik ki-
bírták egy asszony mellett, ők azért is él-
nek, mert párban éltek. 
Vegyészdiplomával a zsebükben kezdték 
közös életüket a hatvanas évek Tiszasze-
derkényében. Házasságukból két gyer-
mek született, akik felnőttként négy uno-
kával ajándékozták meg őket. 
- Együtt jobb, mint egyedül és tenni kell 
ezért, nemcsak megértés, szolidaritás, 
kompromisszumkészség, sok minden kell 
hozzá, hogy ez sikerüljön - csatlakozik a 
beszélgetésbe Zsolt felesége, Aranka. 
A jubiláló házaspárok gyémánt és arany-
lakodalma a Kazinczy házban folytató-
dott, itt ülték meg újra lakodalmukat a ti-
szaújvárosi nyugdíjas közösséggel a hi-
vatalos ceremónia után. 

berta
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Kazinczysok a 
Zempléni-hegységben

Szeptember 29-én, egy csodálatos őszi napon a Tiszaújvárosi 
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola tanulói kirándu-
láson vettek részt a Zempléni-hegységben. Az egész napos tú-
ra célállomása a Boldogkői vár volt, amit 2009-ben újítottak fel 
Európai Uniós támogatással. Az iskolás tanulók feladata a vár 
meghódítása volt. A friss hegyi levegő és a ragyogó napsüté-
ses idő ideális körülményeket teremtett a „vártámadásra”. A fel-
ső tagozatos lelkes hegymászók kisebb-nagyobb akadályokon 
keresztül igazi vadregényes, egynyomvonalas útvonalon juthat-
tak fel a várhoz. Ugyanekkor az alsó tagozatosok az aszfalto-
zott, lankásabb útvonalat választották. Egész nap kitűnő, túrá-
zásra alkalmas szép napos idő volt, így iskolánk közössége iga-
zán tartalmas időt tölthetett el a középkort megidézve. A várban 
a tárlatvezetésen túl lovagi hárompróba interaktív játékon vettek 
részt a diákok, íjászkodtak és ismerkedtek a középkori fegyve-
rekkel. Arka felé a dombok között kisvonatról gyönyörködhet-
tek a szép őszi tájban. Most már minden kazinczys ismeri a vár 
mondáját. „E vár ezután Boldogkőnek neveztessék, mivel a hét 
szép leány, a hét tündér itt volt a legboldogabb!” Azon a pénte-
ki napon mi valamennyien életünk legboldogabb napjaként él-
tük meg az egészet. Jövőre is hasonló kirándulónapot szerve-
zünk, mely jó alkalmat teremt arra, hogy tanulóink megismer-
hessék Magyarország tájait, s diáktársaikkal együtt fedezhessék 
fel a korábban még nem látott szép vidékeket. 

Makkainé Chmara Marianna
igazgató

Tánccal, zenével tanultak

Szüret az iskolában

Zeneszótól volt hangos a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus 
Általános Iskola udvara múlt csütörtökön. A gyerekek a szüreti 
hagyományokkal ismerkedtek meg, mustot készítettek, táncol-
tak és énekeltek. 
A másodikosok műsorával kezdődtek a programok, majd a Bok-
réta Citerazenekar adott ízelítőt a szüreti népdalokból, közben, 
akik kedvet éreztek, táncolni is tanulhattak, vagy épp mustot ké-
szíthettek. 
- Régen a szüret közben énekeltek, nevetgéltek az emberek - 
mondta az iskola egyik tanulója, Tekla -, és persze csemegéztek 
is a szőlőből. Mi most mustot készítünk.
Ehhez előbb ledarálták a szőlőt, majd kipréselték. 
- Ahogy tekerni kellett a darálót, az nehéz volt kicsit - mond-
ta Dorottya -, de a kisebbik préselővel már könnyű volt tekerni, 
csapatmunkában dolgoztuk.
A néphagyományok ápolása fontos az iskola életében, ezért 
szervezik meg évről-évre a szüreti mulatságot. 
- Az, amit az órákon tanulnak, nem ugyanaz, mint amit meg-
tapasztalnak - mondta Gál Benjáminné igazgató. - Célunk az, 
hogy ezeket a népszokásokat úgy elevenítsük fel, hogy a gyere-
kek ki is próbálják, meg is tanulják, hogy milyen is volt régen és 
hogy hogyan működnek ezek az eszközök.

FP

Határtalanul

Kirándulás és megemlékezés
A „Határtalanul” pályázat egy színes 5 
napos kirándulást biztosított a tiszaúj-
városi gimnázium 10. A osztályának, il-
letve osztályfőnökük történelem fakul-
tációs csoportjának. Az állami támoga-
tásból fedezett pályázat során a diákok 
- köztük jómagam is - megismerked-
hettünk külhonban élő honfitársaink-
kal, megízlelhettük nemzeti ételeiket és 
felfedezhettük történelmünk külföldön 
ragadt néhány darabkáját. A Partium-
tól Dél-Erdélyig terjedő úton megcso-
dálhattunk híres turista látványosságo-
kat, mint a Tordai hasadék, a Székely-
kő vagy Vajdahunyad vára, de jártunk 
a Királyhágónál, Nagyváradon, Ko-
lozsváron, Torockón, Gyulafehérváron, 
Herkulesfürdőn, Orsován, Nagyszalon-
tán, illetve Aradon. 
Utóbbi helyszínen megismerkedtünk a 
Csiky Gergely Főgimnázium magyar di-
ákjaival, illetve együtt megtekintettük sa-
ját diákjaink október 6-i műsorát. A meg-
emlékezés a szomorú pillanatok mel-

lett a hősi tetteket kiemelve rávilágított, 
hogy a vértanúk halála nem volt hiábava-
ló. Minderről az emlékükre állított Sza-
badság szobor előtt beszéltek diáktársa-
ink. Szerencsénkre az idő is kedvezett a 
szabadtéri megemlékezésnek, így minden 

megfelelően zajlott a 13 főtiszt 2005-ben 
újraállított szobra előtt, az aradi Megbé-
kélés terén.

Nagy Lóránd
Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium 

12. M osztályos tanulója
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Hatvan, illetve ötven év után ismét fogadalmat tettek. 

A násznép útban a Kazinczy Közösségi Házba, a lagzi helyszínére. 

Csapatmunkában daráltak a gyerekek. 

A hét tündér - és a diáksereg - itt volt a legboldogabb. 

A Szabadság szobor előtt emlékeztek a vértanúkra. 



Élmények kicsiknek, nagyoknak 

Itthon a könyvtárban
Csak tiszta forrásból! - ez volt 
a mottója az idei Országos 
Könyvtári Napok program-
sorozatnak. Országszerte hét-
száz könyvtárban hívták fel 
a figyelmet a környezetvéde-
lem fontosságára, köztük a  a 
Hamvas Béla Városi Könyvár-
ban. 

A programok vasárnap a Könyves va-
sárnappal zárultak, addig több pályáza-
ton vehettek részt az olvasók, és több, a 
környezetvédelemmel kapcsolatos ren-
dezvény is volt. Vasárnap a legkisebbek-
nek a Mese Batyu Társulat tartott bábos 
előadást Lim Lom mese címmel, így ta-
nítva őket játékosan a szelektív hulladék-
gyűjtés fontosságára. A történet egy er-
dőben játszódott, ami az emberek visel-
kedése miatt már nem volt olyan tiszta, 
mint régen. Szintén a hulladékok játszot-
ták a főszerepet a játszóházban, itt pille-
palackokból, kupakokból készültek a vá-
zák, apró békák, bárányok és cicák. 
- Elég gyakran jövünk mostanában - 
mondta Farkas Lászlóné, aki a hírlapol-
vasónál várta unokáját, aki a játszóházban 
serénykedett. - A kisunokámmal járunk 
ide, nagyon szeretjük a könyvtárat. El va-
gyok ragadtatva a mai programoktól, még 
ilyenen nem voltam, nagyon tetszik.
A könyvtár munkatársai egy bibliográfi-
ai ajánlót is készítettek, tele olyan hasz-
nos kiadványok fellelhetőségével, melyek 

a mindennapi környezetvédelem szem-
pontjából fontosak. Átadták a Pöttyöz-
zön és az Ökodetektív olvasói akciók dí-
jait és süteménysütő versenyt is hirdettek. 
Olyan édességekkel lehetett nevezni, me-
lyek nem tartalmaznak finomított lisztet, 
cukrot és mesterséges édesítőt, aromá-
kat, színezéket. Tizennégy finomság ér-
kezett a felhívásra, tele gyümölcsökkel, 
magvakkal, mindegyik nagy sikert ara-
tott a kóstolók körében, a zsűri Riczu Ani-
kó avokádókrémes kosárkáját ítélte a leg-
jobbnak. 
Évről-évre a könyves vasárnapon adják 

át az Örökös Könyvtári Tag díjat, melyet 
idén Kovácsné Gál Anett vehetett át. 
- 1998-ban költöztünk a városba - mond-
ta a díjazott -, már abban az évben beirat-
koztam a könyvtárba és a lányom is, aki 
akkor volt kétéves. Majd megszületett a 
fiam, ő is könyvtártag lett, csakúgy, mint 
vidéken élő édesapám. Az egész család 
nagyon szeret olvasni. Édesapám főleg 
történelmi jellegű könyveket, a lányom 
és én mindenevők vagyunk: krimi, ro-
mantikus, történelmi könyveket egyaránt 
olvasunk. A lányom már egyetemista, ku-

tatásaihoz is rendszeresen felhasználja a 
könyvtár állományát, a fiam pedig inkább 
a kalandregényeket kedveli.
Tavaly alapították a Hamvas vándorser-
leg kitüntetést, melyet egy évig birto-
kolhat tulajdonosa. Idén Vajnárovits Mi-
hályné, a gyermekkönyvtár vezetője kap-
ta az elismerést, aki 1986 óta dolgozik a 
könyvtárban.
- Nagyon meglepődtem - mondta Vajná-
rovits Mihályné -, egyáltalán nem számí-
tottam rá, köszönöm kollégáimnak, hogy 
rám gondoltak. Nagyon nehéz a gyereke-
ket manapság a könyvek felé terelgetni, 

nagy a szülők felelőssége. Fontos az ott-
honi példa. Már egészen pici kortól vár-
juk a gyermekeket a könyvtárba, ezért is 
szervezzük a Babusgatókat és a mesedél-
utánokat. Ha a picik megszokják, meg-
szeretik a könyvtárat, talán még van re-
mény, hogy olvasó, könyvtárlátogató fel-
nőtté váljanak.
Tiszaújvárosban sokan járnak könyvtár-
ba, csak a Könyves vasárnapon 180-an 
iratkoztak be. 
- A városiak hűségesek a könyvtárhoz - 
mondta Tompáné Mészáros Hedvig, a 
könyvtár vezetője -, olvasóink száma év-
ről-évre állandó. Nyilván mi is észrevesz-
szük, hogy rohan a világ, hogy igyekez-
nek az emberek más forrásokat, így az 
internetet is igénybe venni. De tudunk 
olyan szolgáltatásokat nyújtani, olyan 
légkört teremteni, hogy az emberek itt itt-
hon érzik magukat, ezért is ellátogatnak 
hozzánk, nem csak az olvasás öröméért.
A Könyves vasárnap programjait a Ka-
rinthy örök című pódiumműsor zárta a 
Szabad Ötletek Színháza előadásában. 
Bor Viktor, a társulat vezetője nem elő-
ször volt városunk és a könyvtár vendége, 
évekkel ezelőtt egy-egy verset is „felszol-
gált” a kávé mellé, szintén a könyvtárban. 
Színészként úgy véli, felelős azért, hogy 
az emberek olvassanak. 
- Nagyon nehéz a helyzet - mondta -, fő-
leg a fiatalok esetében. Nagy a harc az in-
ternet és a könyvolvasás között, mert na-
gyon sok gyerek nem vesz könyvet a kezé-
be, hiszen úgy vélik, az internetről minden 
információt megszerezhetnek. Ez azonban 
óriási tévedés. Véleményem szerint nem 
is az olvasásra, hanem az olvasás megsze-
rettetésére kellene helyezni a hangsúlyt, ez 
azonban nehéz munka. Ha el tudjuk csábí-
tani az embereket egy-egy irodalmi előa-
dásra, és olyan olvasmányokat dolgozunk 
fel, amikkel fel tudjuk kelteni az érdeklő-
désüket, akkor van remény arra, hogy a ke-
zükbe veszik azt a könyvet és megtalálják 
benne az örömüket - tette hozzá.

Fodor Petra

Kameratelepítés 
a társasházban

Az utóbbi időben több tulajdonközösség tagjai között beszédté-
ma, hogy a közös tulajdonban lévő helyiségek, területek haté-
konyabb védelme érdekében a megfigyelést és vagyonvédelmet 
elősegítő zárt rendszerű elektronikus megfigyelőrendszert kel-
lene telepíteni.
Zárt rendszerű elektronikus megfigyelőrendszer létesítéséről és 
üzemeltetéséről a közgyűlés  az összes tulajdoni hányad szerinti 
legalább kétharmados többségével rendelkező tulajdonostársak 
igenlő szavazatával dönthet.

Miért e kétharmados szigor? 
Azért, mert a kamerarendszer létesítése esetén a szervezeti és 
működési szabályzatnak tartalmaznia kell a kamerarendszer 
üzemeltetéséhez szükséges adatkezelési szabályokat. Ezen sza-
bályokat a z üzemeltetést végző szolgáltatók a szolgáltatás ré-
szeként elkészítik.

Az üzemeltetés feltételei 
Sem a társasház, sem a közös képviselő, sem az intézőbizott-
ság nem üzemeltethet kamararendszert, ezért olyan szolgálta-
tót kell keresnie a közösségnek, amely megfelel az előzőekben 
említett törvényi feltételeknek. Rendelkezik biztonsági őr, test-
őr, vagyonőr 
vagy biztonságszervező szakképesítések valamelyikével, illetve 
a rendőrség által kiadott, vállalkozás keretében működtetett te-
vékenységre szóló engedéllyel. 
Milyen feltételek megléte esetén, és mit rögzíthet a kamera-
rendszer?
a, A kamerarendszer kizárólag az emberi élet, a testi épség, a 
személyi szabadság védelmét, a jogsértő cselekmények megelő-
zését és bizonyítását,valamint a közös tulajdonban álló vagyon 
védelmét szolgálja.
b, A fennálló körülmények valószínűsítik, hogy a jogvédelem 
más módszerrel, mint a felvételek használata, nem érhető el.
c, Alkalmazása az (a)  pontban meghatározott célok eléréséhez 
elengedhetetlenül szükséges mértékig terjedés nem jár az infor-
mációs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával.
A keletkezett adatok biztonsága, tárolása felhasználása, tör-
lése.
Alapvető, hogy csak olyan kamerarendszer telepíthető, amely 
megfelel a mindenkori jogszabályi előírásnak. Az adatok tárolá-
sa alapesetben 15 napig lehetséges. Ezt követően úgy kell töröl-
ni, hogy az adatok többé ne legyenek helyreállíthatóak. Ameny-
nyiben valaki jelezte, hogy  jogát, vagy jogos érdekét a kamera-
rendszer által rögzített felvétel érinti, a bíróság, illetve más ha-
tóság kérésére a felvételeket meg kell küldeni.

Ki férhet hozzá a felvételekhez?
A kamerarendszer által rögzített felvételekhez  kizárólag a rend-
szer üzemeltetője férhet hozzá. A megismerésről jegyzőköny-
vet kell készíteni.

Tájékoztatás, figyelemfelhívás.
A kamerarendszerrel  megfigyelt épületbe, épületrészbe, terület-
re belépni, valamint ott tartózkodni szándékozó személy figyel-
mét jól látható helyen, jól olvashatóan fel kell hívni az elekt-
ronikus megfigyelőrendszer alkalmazásának tényére, és meg 
kell adni az üzemeltető személyét és elérhetőségét. A fenti átte-
kintéssel érzékeltetni kívántuk a kamerarendszer telepítésének 
főbb jogi hátterét, illetve a tulajdonközösségek ezzel kapcsola-
tos sokrétű feladatait.

Csoma Bertalan elnök
Társasházak, Lakásszövetkezetek és Egyedi Lakástulajdonosok 

Érdekvédelmi Egyesülete

Gyommentesítés

Géppel gaztalanít 
a Városgazda

Két új gyommentesítő gépet vásárolt a Tiszaújvárosi Városgaz-
da Nonprofit Kft. 1.960 ezer forint értékben. A városban sok 
olyan helyen is nő a gyomnövény, ahol nehéz eltávolítani. Így 
az útpadkáknál a fugarétegnél, a díszburkolatok esetében pe-
dig a burkolatok közti homokos részeken. Ez év végén várha-
tóan megszigorítják bizonyos gyomirtók használatát, a Város-
gazda Kft. pedig már most törekszik arra, hogy mechanikailag 
irtsa a gyomokat. A gépek nagy fordulatszámon forgó kefékkel 
dolgoznak, így távolítják el a nehezen hozzáférhető helyekről a 
nemkívánatos növényeket. 

Illemtan, protokoll

Illemtanulás a családban
Mindannyian tudjuk, milyen nagy szere-
pe van egy gyermek fejlődésében a csa-
ládnak. Ha a szülők teljes odaadással ne-
velik, tanítják csemetéjüket, akkor már 
kicsiként magába szívja az illendő visel-
kedést.
Minap szemtanúja voltam egy megdöb-
bentő eseménynek. Egy boltban vásárolt 
egy anyuka édes kislányával, aki a maga 
két-két és fél évével egyéniségként járt-
kelt a polcok között. Szinte minden pol-
con talált valamit, amire feltétlenül szük-
sége volt. Amikor az anyuka megelégel-
te, rászólt, hogy ne vásároljon többet. Ek-
kor az öntudatos kishölgy hisztizni kez-
dett, ami még nem gond, lévén éppen a 
dackorszak gyötri életét. Sajnáltam az 
anyukát, de tudtam, túl lehet élni, hogy az 
egész bolt nézi az eseményt. Ilyenkor kü-

lönböző módszereket vesz elő a szülő, és 
nem feltétlenül az a jó megoldás, ha meg-
hátrál, és mégis megveszi az árut. 
Ebben az esetben ez történt. A kislány 
annyira felpaprikázódott, hogy elkezdte 
rugdosni az anyukáját és válogatott trá-
gárságokat vágott a fejéhez. Ez az agresz-
szió nem elfogadható egy pici gyermek-
től. Már ez meglepett, de az anyuka re-
akciója még inkább kiváltotta a csodálko-
zásomat: meghunyászkodott és a kosár-
ba került az a bizonyos nagyon fontos ter-
mék.
Amikor egy gyermek ilyen szélsőséges 
viselkedést enged meg magának, akkor 
ez azt jelenti, hogy a családban megenge-
dik neki ezt. Nem akkor vagyunk jó szü-
lők, ha majomszeretettel mindent megen-
gedünk, hanem akkor, ha tudunk nemet 

is mondani, és megtanítjuk ezt elfogadni. 
Már a kezdetektől tanulnia kell, hogyan 
tisztelje a szülőt, a nagyszülőt, a testvért, 
a környezetét. Semmiképpen nem rúghat 
bele az édesanyjába! Ha most megenge-
di magának, mit tesz majd tizenévesen?
Az egyik közösségi hálón láttam egy vi-
deót, melyben gyermek hisztizik a hiper-
market közepén. Földhöz vágja magát, 
toporzékol. Majd ő lepődik meg, amikor 
anyukája mellé ül, és toporzékolni kezd. 
A gyermek átéli azt az érzést, felismeri, 
hogy így nem lehet viselkedni. Amikor az 
anyuka elérte célját, felállt és tovább vá-
sárolt, a gyermek is szó nélkül felállt és 
ment az anyukája után.

Medina

5. oldal2017. október 12. Mindenes

Zajjal, porral jár a gaztalanítás, de megéri. 

Kovácsné Gál Anett Örökös Könyvtá-
ri tag lett. 

Vajnárovits Mihályné kapta a Hamvas 
vándorserleget. 

Kicsik és nagyok egyaránt élvezték az Ökojátszóház nyújtotta élményeket. 



Birtalan József (1927-2017) 

A Berettyótól a Tiszáig
Birtalan József zeneszerző, 
karmester, tanár életéről és 
munkásságáról e lapban is 
több ismertető és méltató írás 
megjelent már, most azonban 
életútjának végső állomásá-
ról kell hírt adnunk, miután 
örök nyugalomra helyeztük.

Magam abban a kivételes és megtiszte-
lő helyzetben voltam vele kapcsolatban 
a mögöttünk eltelt több, mint másfél év-
tizedben, hogy a Birtalan házaspár által 
alapított  Tiszaújvárosi Református Ének-
karban  végig  mellette  lehettem, miután    
ő kezdettől felvállalta nemcsak a betaní-
tásokat, hanem az éneklést is, így egymás 
mellett voltunk az énekkari próbákon, és 
a sok-sok külföldi és itthoni fellépés so-
rán. Ez a kiváltságos helyzet így módot 
és alkalmakat adott arra, hogy életútjának 
olyan momentumait is megismerhettem 
beszélgetéseink során, amelyek a közis-
mert zenei tevékenységein túl intimebb 
szférákat is érintettek. Így tudtam meg, 
hogy a négygyermekes gazdálkodó csa-
ládban a korán elhalálozott édesanyjuk 
volt az, akitől a tehetségét és zeneszerete-
tét örökölte. Az éneklés és zenélés ugyan-
is áthatotta a család életét, egyik báty-
ja kántorként szolgált a református isten-
tiszteleteken, ő pedig gyerekként hege-
dűn játszott. Arról is  beszélt egy ízben, 
hogy élete tizenhat éves korában igencsak 
veszélybe került, amikor a  második vi-
lágháborúban az orosz csapatok elérték 
községüket, Szilágybagost, amely Tria-
non után Romániához került, megjegyez-
ve, hogy akkor és azóta is magyarok lakta 
település. Az orosz csapatok átvonulása 
közben egy orosz katonát a határban hal-
va találtak, csizma nélkül. Az eltűnt csiz-
ma után kutatva és a tettest keresve a ka-
tonai elöljárók úgy vélték, hogy azok Bir-
talan Jóska lábára kerültek. Szerencsére 
tisztázódott a helyzet, így a gondviselés 
megmentette az életét. Aztán beszélt ar-
ról, hogy falujukban a legények minden 
szilveszter éjjelén éjfélkor felmentek a to-
ronyba, és onnan fentről a négy égtáj fe-
lé elénekelték a Himnuszt. Ezt követően 
a román csendőrök, a szekusok minden 
esetben bevitték, és jól összeverték őket 
csendháborítás címén, ám a legényeket ez 
nem tántorította el ettől a nemes gyakor-
lattól, felvállalva a visszatérő veréseket.
 Ahogyan az a mesékben is gyakorta meg-
jelenik, miszerint a legkisebb fiú indul el 
szerencsét próbálni a nagyvilágba, vala-
hogy így működött ez annak idején a ma-
gyar családokban is sok esetben. Ekként 
történt ez a Birtalan-családban is, ami-
kor az ifjú Birtalan József a Berettyó-par-
ti kis községből elindult a Szamos-menti 
nagyvárosba, a kincsesnek mondott Ko-
lozsvárra, tehetségét kiteljesítendő zenét 
tanulni. 1954-ben végzett az ottani Zene-
művészeti Főiskola zenetanári és nagy-
bőgő szakán, és itt ismerte meg a szintén 
ebben az intézményben tanuló Fogarassy 
Juditot, akivel azután élete párjaként éle-
te végéig tartó nagy ívű zenei pályát fu-

tottak be, ezért is mondhatjuk, hogy az 
e téren végzett munkásságuk és eredmé-
nyeik egymástól szinte elválaszthatatla-
nok. Folytatva e pálya ívét, rövid kolozs-
vári munkásság után meghívás alapján 
a Marosvásárhelyi Állami Székely Né-
pi Együttes vezetőségébe kerültek, ahol 
a gyermekcsoport énekkari és zenekari 
irányításában, valamint a tánckar számá-
ra szükséges zenei kompozíciók megírá-
sában tevékenykedett feleségével, Judit-
tal együtt. 
Az itt eltöltött két évtizednyi időszak-
ban az együttessel országosan és külföl-
dön is sok szép sikert értek el, ezek út-
ján is hirdetve és terjesztve a székely né-
pi hagyományok értékeit. A Ceauses-
cu-rendszer bukása után 1990-ben az ál-
taluk alapított marosvásárhelyi vártemp-
lom 100 fős, Cantemus elnevezésű leány-
karával 10 éven át - hasonlóan a korábbi-
akhoz - sok sikert arattak otthon, de ek-
kor már hazánkban is, és külföldön egya-
ránt. Ugyanitt és ugyanakkor a pedagógi-
ai főiskola tanáraként karvezetést tanított. 
Jellemző közvetlenségére és szerénysé-
gére, hogy  tanítványaitól sohasem várta 
el a „tanár-urazást” , így vele kapcsolat-
ban akkor - és azóta is - a „Jóska bácsi 
- Józsi bácsi” megnevezés és megszólítás 
volt az, amely a távolságtartás helyett az 
ő emberi közelségét jelezte.
Magyarországra, és ezen belül városunk-
ba családegyesítés címén települtek át 
2000-ben. A folyók elkísérték őt élete fo-
lyamán a Berettyótól, a Szamoson és Ma-
roson át a mi szeretett Tiszánkig, ahol vé-
gül végső nyugalomra talált. Birtalan Jó-
zsef híre és neve azonban már jóval ha-
marabb itt volt, ugyanis népdalfeldolgo-
zásai révén a magyarországi kórusok re-
pertoárjain gyakran szerepeltek kivá-
ló művei. Új lakhelyükön, nyugdíjas-
ként is folytatva a művészeti tevékenysé-
get, egy harmadik, újabb szép, és termé-
keny időszak következett be életében és 
életükben, amely már főként a reformá-
tus énekfeldolgozásokhoz és azok interp-
retálásához kötődik. A kapcsolat és mun-
kásság egyházi téren azonban már koráb-

ban is elkezdődött, és nemcsak a már em-
lített vártemplomi szolgálat által. Berke-
si Sándor, a Debreceni Református Kol-
légium Kántusának karnagya felkérésé-
re megalkotta az úgynevezett „Tíz nép-
dalzsoltárt”, és elsőként Debrecenben, a 
Nagytemplomban mutatták be a Remé-
nyik  Sándor versére  írt  „Templom és  
iskola” című művét, melyet a románi-
ai  falurombolás elleni tiltakozásként al-
kotott. Itteni munkássága idején sok re-
formátus énekünket dolgozta fel többszó-
lamú kórusművekké, többek között a re-
formátusok himnuszaként ismert és ked-
velt 90. Zsoltárunkat is, megjegyezve, 
hogy a „Templom és iskola” művét is át-
szövi ennek a zsoltárunknak a gondolati-
sága és dallamvilága. 
Kedves eltávozott szerettünk művészi 
munkásságának teljesítményét csak na-
gyon hosszadalmasan lehetne teljessé-
gében méltatni és bemutatni, ezért most 
megemlékezésemet a már itt is többször 
megemlített és a temetésén is elhangzott 
90. Zsoltár utolsó bibliai versével zárom, 
amely így szól; 
„És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó 
kedve mirajtunk, és a mi kezünknek mun-
káját tedd állandóvá nékünk, és a mi ke-
zünknek munkáját tedd állandóvá !” Ezek 
után méltán elmondhatjuk, hogy a mi sze-
retett eltávozott mesterünk élete során az 
Úrnak jó kedvében bőven részesült, a mi 
Istenünk nemcsak különös tehetséggel, 
hanem alkotásokban gazdag hosszú élet-
tel is megáldotta. Kezei munkáit pedig a 
zene szolgálatában az Ő dicsőségére, és 
mindnyájunk hasznára és örömére állan-
dóvá tette, amikor ujjai a hangszer húrja-
in futottak, karjai vezénylésre lendültek, 
keze nyomán pedig papírlapok sokaságán 
kották születtek.
Kedves testvérünk, mesterünk, énekes tár-
sunk nagyon fogsz hiányozni nekünk, de 
mi abban a hitben maradtunk itt, hogy 
számodra ott fent hely adatik, és a meny-
nyei kórusban munkálkodhatsz tovább. 
Isten veled! 

Fekete Béla

3500 km-es zarándoklat

Az első nap után

A kelta időkben a Tejút szimbóluma volt, és a mai-
val ellenkező irányban járták be. Az út Spanyolor-
szág Galícia tartományának fővárosába, Santiago 
de Compostelába vezet. Ez a Szent Jakab-út, azaz 
az El Caminó. Sokan bejárták már a mintegy 800 
km-es utat, egy kaposvári lány, Jakusovszki Dori-
na azonban itthonról indult, és 168 nap alatt 3500 
kilométert gyalogolt. 

Dorina nemrég Tiszaújvárosban járt, az Alapítvány Tiszaújváros 
Gyermekeinek Egészségéért meghívását elfogadva részt vett a 
mezítlábas sétány átadásán. Ekkor beszélgettünk vele. 
- Mi kell ahhoz, hogy valaki elhatározza, nekivág a zarándokút-
nak?
- Mindenképpen kellett egy olyan pont, amikor úgy éreztem, 
szükségem van a változásra, ki kell szakadnom abból, amiben 
vagyok. Új útra kell lépnem. 
- Mi jelentette a legnagyobb nehézséget?
- Az indulás előtti két hétben nagyon bizonytalan voltam, 
ahogy közeledett az első nap, már nagyon féltem. Elgondol-
kodtam azon, hogy normális vagyok-e egyáltalán, hogy ekko-
ra útra adom a fejem. Amikor még csak elkezdtem tervezgetni, 
még 2016 elején, sokkal vonzóbbnak tűnt. Igazából az első na-
pot kellett csak túlélni, utána már nagyjából láttam, hogy milyen 
is egy ilyen út. 
- Hogyan lehet készülni egy ilyen zarándoklatra?
- Minden fejben dől el, úgyhogy a lelki felkészülés azt gondo-
lom, sokkal fontosabb. Hogy tényleg akarjam, hogy száz száza-
lékosan biztos legyek abban, hogy ezt akarom. Persze a fizikai 
felkészülésről sem szabad megfeledkezni, hiszen nagy terhelés-
nek vagyunk kitéve. A hátizsák nyomja a vállat és a hátat, nem 
árt tehát váll- és hátizomerősítő gyakorlatokat végezni. Én en-
nek híján voltam, így hamar megfájdult a hátam, de menet köz-
ben megedződtem. Korábban futottam, kerékpároztam és túráz-
tam is. 
- Kinek ajánlod az El Caminót?
- Akit nem vonz, nem akarom rábeszélni. Úgy vagyok ve-
le, hogy belül érezzük, amire szükségünk van. Aki egy kicsit 
is szimpatizál vele, bátran vágjon bele, induljon el. Azoknak is 
ajánlom, akik önmagukat keresik, akár munkahelyi, akár pár-
kapcsolati válságban vannak. Én nem mondom, hogy az embe-
rek menjenek el egy öt és fél hónapos útra, de ha mondjuk egy 
hónapot meg tudnak oldani, annyi idő alatt végig lehet menni az 
El Camino népszerű spanyolországi szakaszán. Érdemes meg-
tenni egy ilyen kiszakadást, hiszen ekkor egy hónapig csak ön-
magunkkal tudunk foglalkozni, és olyan gondolatok is ébredhet-
nek ezáltal, amik előreviszik az embert a döntéseiben. 
A zarándokút jelvénye a fésűkagyló, melyek az út mentén van-
nak felfestve, és ahol lehet, a zarándokok kis üzeneteket hagy-
nak. Így tett Dorina is, és születtek meg a Cicazarándokok, akik 
ma már képeslapokon is szerepelnek. Dorina régi és új élménye-
it a facebookon Vándorina néven közli, rajzait pedig a Vándori-
nart oldalon teszi közzé. 

Fodor Petrakronika@tiszatv.hu

Látogatás Swietochlowicében
Testvérvárosunk, Swietochlowice nyug-
díjas szervezetének meghívásának tett 
eleget a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egye-
sülete elnökségének négy tagja, amikor 
szeptember 21-én, négy napra ellátogatott 
a városi rangra emelésének 70. évforduló-
ját ünneplő lengyel városba.
Az ottani vezetőséggel való találkozás 
után Stanislav Lakomy helyi festőművész 
képeiből készült kiállítás megnyitóján 
vettünk részt. Meglepetésünkre a művész 
egy képet ajándékozott az egyesületnek.
 Másnap a Sziléziai Felkelések Múze-
umának interaktív kiállítását mutatták 
meg, majd a bányászváros egykori ezüst-

bányájába látogattunk el. Délután a város-
házán találkoztunk az alpolgármester úr-
ral. Nagyon közvetlen beszélgetés kere-
tében erősített meg minket abban, hogy 
nem csak a vezetők, a diákok, de a nyug-
díjasok között is egyre több területen van 
együttműködés, amit a jövőben tovább 
kell erősíteni. 
Szombaton kilenc környező település ak-
tív, sportos nyugdíjasai vettek részt, az 
immár harmadik alkalommal megrende-
zett Universiádén, ahol öt sportágban ver-
senyeztek egymással a résztvevők.  A szi-
táló eső ellenére jókedvűen teljesítették 
a távokat. Az ünnepélyes díjátadás után 

operett gálával és jazz koncerttel kedves-
kedtek a résztvevő versenyzőknek és ne-
künk.
A búcsúvacsorán az alpolgármester és 
a nyugdíjas szervezet elnöke, Krystyna 
Rawska, valamint minden résztvevő a vi-
szontlátás reményében búcsúzott el egy-
mástól. Köszönjük Paduch Józsefnek a 
tolmácsolást. Sok újdonságot, ötletet lát-
tunk, amit esetleg a későbbi munkánknál 
felhasználhatunk. Köszönetet mondunk 
Tiszaújváros önkormányzatának a nyug-
díjas egyesület részére adott támogatásért. 

Varjas Lászlóné
elnök
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Csak az első napot volt nehéz túlélni.

A Dorina alkotta Cicazarándokok ma már képeslapokon is 
szerepelnek. A zarándoklány rajzai a facebookon is elérhe-
tők a Vándorinart oldalon. 

Birtalan József pályafutásának harmadik szakasza a református énekfeldolgo-
zásokhoz kötődik.



Kedves Szülők!
Értesítem Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Ál-

talános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 
Vándor Sándor Zeneiskolájába beiratkozott növendékek 

térítési díjának befizetési határideje 2017. október 15-én le-
jár. A befizetések rendezésére hétköznapokon 9.00 – 17.00 

óráig van lehetőség a Vándor Sándor Zeneiskola épületében  
( Tiszaújváros, Teleki B. u. 5.)

Kérjük, hogy a befizetést mindenki időben teljesítse!
     Hok Csaba

intézményvezető

Kiállítások, faültetés, emléktábla

Jubilál a kulturális központ
A nagyvállalatok szakszerve-
zeti tanácsainak fenntartá-
sában az Egyesített Művelő-
dési Otthon intézményegysé-
geként 1967. november 4-én 
nyitotta meg kapuit a vá-
ros lakossága előtt a váro-
si művelődési ház, a Derko-
vits Kulturális Központ jog-
elődje. 

Az intézmény az önkormányzat támoga-
tásával az 50. évforduló alkalmából no-
vember 3-án jubileumi rendezvényt tart. 
A jeles eseményhez kötődően két kiállí-
tás is nyílik, az intézmény épülete előtt 
faültetés lesz, az aulában emléktáblát he-
lyeznek el, majd kisfilm-vetítéssel és kul-
turális műsorral egybekötött színháztermi 
programot rendeznek. 
Az emléktábla - melyen a következő Ko-
dály Zoltán idézet szerepel: „Kultúrát 
nem lehet örökölni. Az elődök kultúrá-
ja egykettőre elpárolog, ha minden nem-
zedék újra meg újra meg nem szerzi ma-
gának.” -  60 x 45 cm-es méretben, jura 
mészkőből, szemcseszórt fekete színezett 
betűkkel, csavartakaró rozettákkal készül 
és a ruhatár jobb oldalán lévő falon he-
lyezik el.

A jubileumi program tervezett költsége 
egymillió forint, mely tartalmazza az elő-
készítéséhez szükséges anyagok, az em-
léktábla, a színpadi műsor, a kiállítások 
rendezése, a kisfilm-készítés, a nyomdai 
munkálatok, valamint az egyéb felme-
rülő, programhoz kötődő költségeket is. 
Az összeg biztosításáról a polgármester 
az önkormányzati intézmények 2017. évi 

évfordulóinak megünneplésére elkülöní-
tett mintegy kétmilliós keretösszeg terhé-
re átruházott hatáskörben hozott határo-
zatában már döntött, a képviselő-testület 
pedig legutóbbi ülésén tulajdonosi hozzá-
járulását adta az emléktábla elhelyezésé-
hez.

F.L.

DERKÓ 50 játék!
A Derkovits Kulturális Központ játékra invitál az intézmény 
átadásának 50. évfordulója alkalmából.
A Tiszaújvárosi Krónika hasábjain októberben és november-
ben olvasható heti 2-2 kérdés a Derkovits Kulturális Központ-
tal kapcsolatban. 
A válaszok leadására a következő kérdés megjelenéséig van le-
hetőség.
A játékos kedvű olvasók páros belépőjegyeket nyernek a Ti-
szaújvárosi Tavaszi Fesztivál tetszőlegesen kiválasztott ren-
dezvényeire.
A válaszokat a szervezok@tujvaros.hu e-mail címre, vagy sze-
mélyesen a Derkovits Kulturális Központ művelődésszervező-
jének, Borza Károlynak lehet leadni,

névvel, elérhetőséggel együtt.
A kérdések megválaszolásában segítséget találnak Csesznák 
Ildikó: A tiszaújvárosi közművelődés krónikája című könyvé-
ben, melyet megtalálhatnak a városi könyvtárban.
Egyéb információ:
Borza Károly művelődésszervező
(Derkovits Kulturális Központ,3580 Tiszaújváros, Széchenyi 
út 2.),
+36-49/542-005-ös telefonszámon.
1. kérdés:
Soroljon fel 5, a Derkovits Kulturális Központ által szervezett 
szabadtéri rendezvényt!
2. kérdés:
Soroljon fel 5, a Derkovits Kulturális Központ által szervezett 
színháztermi rendezvényt!

A tavaly elhunyt művész, O. Papp Gábor munkáiból nyílt emlékkiállí-
tás a Városi Kiállítóteremben a múlt héten. Tájképek, csendéletek, port-
rék. Valóságosak és elnagyoltak, de egyaránt a festő életének fejlődését, 
jellemének, lelkének alakulását tükrözik. Egy megélt álomvilágba ve-
zetnek, amelyben megjelennek életének színterei és szereplői. Ám en-
nél is fontosabb a képek mondanivalója, hogy a léleknek szabadságra 
van szüksége. 
O. Papp Gábor emlékkiállítása október 25-ig látható.

Álomvilág
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Egy kép a közelmúltból, amikor még művelődési központ volt a Derkovits.

A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Városi Kiállítóterem
O. Papp Gábor festőművész emlékkiállítása. Helyszín: Bar-
csay tér 2-4.
Látogatható: 2017. október 25-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Október 11. (szerda) - november 17. (péntek)
Órák a könyvtárban - kamarakiállítás. Óratörténeti kiállítá-
sunkon az időmérők rövid történetével ismerkedhetnek meg a 
látogatók olyan órák segítségével, melyek a városlakók, illet-
ve a városhoz kötődő személyek tulajdonában vannak. A tár-
laton többek között fali-, asztali-, zseb- és karórákat is meg-
tekinthetnek az érdeklődők. Helyszín: a könyvtár földszintje.

Október 13. (péntek) 17 óra: „A könyv: nagyítóüveg” - 
gondolatébresztő beszélgetés felnőtteknek. Megtaláltuk-e he-
lyünket az életben, vagy a hozzá vezető úton járunk-e?
A beszélgetést vezeti: Kázsmér Ágnes könyvtáros, fejlesztő 
biblioterapeuta. Helyszín: a könyvtár előadóterme.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvár
Október 17. (kedd) 16.00 óra: „Társas” délután. Nyelvi já-
tékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők,
stratégiai játékok, kártyajátékok tanulása felnőtteknek.
Október 19. (csütörtök) 14.30 óra: Könyvtári délután. 
Helyszín: Tiszaszederkényi Idősek Klubja.

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

A Tisza TV műsora
Október 12., csütörtök 

9:00 Héthatár: Vértanúk napja - Közmeghallgatások - 
Galambcsapdák - Szüreti mulatságok - Kézilabda - Fitness
9:15: Hétről-Hétre: Aranylakodalom - Könyves vasárnap – 
Közelmúlt: Volt egyszer egy választás, Batthyány emléke - 
Rácz Róbert a Spartathlonon - Kosárlabda - Labdarúgás - 

Kajak-Kenu
(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Október 18., szerda
18:00 Héthatár: Közmeghallgatás Tiszaszederkényben - 40 

éves a bölcsőde - Nyílt nap a mentőállomáson -  
Ősz a szigeten - Sport

18:15 Hétről-Hétre: Színház határok nélkül - Közelmúlt: 
Aranycsapat - Sport

Október 16., hétfő
18:00 Sporthétfő:  a Tiszaújvárosi Phoenix KK - 

DEAC U 23 bajnoki kosárlabda mérkőzés 
közvetítése felvételről

Október 19., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Felhívás koszorúzásra
Tisztelt Tiszaújvárosi Polgárok!
Az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából városunk 
ünnepséget rendez. Kérjük azokat a pártokat, polgári és civil 
szervezeteket, melyek a megemlékezés virágait, koszorúit kí-
vánják elhelyezni 2017. október 23-án (hétfő) 11.00 órától az 
’56-os emlékhelynél, a Nagy Imre szobornál, az ünnep mél-

tó előkészítése érdekében jelezzék részvételi szándékukat írás-
ban október 18-án 12.00 óráig a Derkovits Kulturális Központ 
igazgatójánál.

 Mátyás Zoltán
 igazgató

A koszorúkat az ’56-os emlékhelynél 2017. október 23-án 9.00 
órától 10.30 óráig lehet leadni. A koszorúzás sorrendjét az in-
tézmény a protokoll szabályai szerint állítja össze.

Könyvtáros munkakör
A Derkovits Kulturális Központ pályázatot hirdet 1 fő könyv-
táros munkakör betöltésére, 3 hónap próbaidő kikötéssel, hatá-
rozatlan időre szóló kinevezéssel. 
Munkaköri feladatok: a Hamvas Béla Városi Könyvtárban tá-
jékoztató könyvtárosi feladatok ellátása, továbbá könyvtári pá-
lyázatok figyelése, írása, lebonyolítása.
Pályázati feltételek: 
- könyvtáros / informatikus könyvtáros felsőfokú végzettség                                                
- büntetlen előélet
- magyar állampolgárság
- egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- pályázatírói képzettség / gyakorlat
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Office progra-
mok)
- társalgási szintű angol nyelvismeret

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló” 1992. évi  XXXIII. törvény rendel-
kezései  az irányadók.
A pályázathoz benyújtandó iratok:
- motivációs levél
- iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata
- fényképes szakmai önéletrajz
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 8.
Az állás 2017. november 13. napjától tölthető be.
Érdeklődni Tompáné Mészáros Hedvig általános igazgató-
helyettestől lehet a 70/383-26-53-as telefonszámon, illetve a 
konyvtar@tujvaros.hu e-mail címen.
A pályázatot az alábbi postacímre kérjük benyújtani: 
Derkovits Kulturális Központ 
Mátyás Zoltán igazgató
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 2.
A borítékon kérjük a munkakör megnevezését feltüntetni.

               Mátyás Zoltán igazgató



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Dr. Fülöp GyörGy alpolgármester

a 2. sz. választókerület képviselője
2017. október 16-án (hétfőn) 

13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.

A fogadóóra helye: Polgármesteri Hiva-
tal I. emeleti önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes 

bejelentkezés alapján történik, negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését 

az 548-010-es telefonszámra várjuk.
              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
VenDlerné polyák Ilona

az 5. sz. választókerület képviselője
2017. október 18-án (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.

              Polgármesteri Hivatal

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, 

hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van köz-
érdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon 
üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített beje-

lentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi 
a szükséges intézkedéseket. 

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

Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 
kuratóriuma

Mecénás felhívás

Felsőoktatási 
ösztöndíj

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

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

házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 
a 42. héten, 2017. október 18-án (szerdán) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Tiszaújváros Város önkormányzata az Em-
beri Erőforrások Minisztériumával együtt-
működve a 2018. évre kiírja a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók 
számára a 2017/2018. tanév második, és a 
2018/2019. tanév első félévére vonatkozó-
an. 
A pályázók köre
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési 
önkormányzat területén lakóhellyel ren-
delkező, hátrányos szociális helyzetű fel-
sőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik 
felsőoktatási intézményben (felsőoktatá-
si hallgatói jogviszony keretében) teljes 
idejű (nappali munkarend) alapfokozatot 
és szakképzettséget eredményező alap-
képzésben, mesterfokozatot és szakkép-
zettséget eredményező mesterképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illet-
ve felsőoktatási szakképzésben folytatják 
tanulmányaikat. 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017 szep-
temberében felsőoktatási tanulmányaik
utolsó évét megkezdő hallgatók is. 
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jog-
viszonya 2018 őszén már nem áll fenn, 
úgy a 2018/2019. tanév első félévére eső 
ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be 
azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói 
jogviszonya a felsőoktatási intézmény-
ben a pályázás időpontjában szünetel. Az 
ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 
2017/2018. tanév második félévére a be-
iratkozott hallgató aktív hallgatói jogvi-
szonnyal rendelkezzen.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályá-
zó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédel-
mi feladatokat ellátó szervek hivatásos és 
szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt 
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hall-
gatói jogviszonyban és/vagy vendéghall-
gatói képzésben vesz részt.
Az ösztöndíjat minden pályázati forduló-
ban újra kell pályázni.    
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz 
két egymást követő tanulmányi félév: a 
2017/2018. tanév második (tavaszi), illet-
ve a 2018/2019. tanév első (őszi) féléve.
A pályázat benyújtásának módja és határideje 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerében (a továbbiakban: 
EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói 
regisztráció szükséges, melynek elérése:  
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 
Azok a pályázók, akik a korábbi pályá-
zati években regisztráltak a rendszerben, 
már nem regisztrálhatnak újra, ők a meg-
lévő felhasználónév és jelszó birtokában 
léphetnek be az EPER-Bursa rendszer-
be. Amennyiben jelszavukat elfelejtet-
ték, az Elfelejtett jelszó funkcióval kér-
hetnek új jelszót. A pályázói regisztráci-
ót vagy a belépést követően lehetséges a 
pályázati adatok rögzítése a csatlakozott 
önkormányzatok pályázói részére. A pá-
lyázati űrlapot minden évben újra ki kell 
tölteni! A személyes és pályázati adatok 

ellenőrzését, rögzítését követően a pályá-
zati űrlapot kinyomtatva és aláírva a tele-
pülési önkormányzatnál kell benyújtani-
uk a pályázóknak. A pályázat csak a pá-
lyázati kiírásban meghatározott csatolan-
dó mellékletekkel együtt érvényes. A pá-
lyázati kiírásban meghatározott valamely 
melléklet hiányában a pályázat formai hi-
básnak minősül. A benyújtott pályázatok 
befogadását az önkormányzat köteles az 
EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem 
befogadott pályázatok a bírálatban nem 
vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormány-
zathoz történő benyújtásának határideje: 
2017. november 7.
A pályázók a döntésről 2017. december 
11. napjáig írásban értesülnek. 
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben 
kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, 
aláírva a lakóhely szerint illetékes telepü-
lési önkormányzat polgármesteri hivatalá-
nál (I. em. 114. iroda) kell benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
- kitöltött és aláírt adatlap (Az adatlap 
nem azonos a pályázati űrlappal!),
- eredeti hallgatói jogviszony igazolás, 
ösztöndíj igazolás,
- a szociális rászorultság igazolására vo-
natkozó dokumentumok (pl. a pályázó 
krónikus betegségének igazolása, testvér 
iskolalátogatási igazolása stb.),
- igazolás a pályázó és a pályázóval közös 
háztartásban élők jövedelméről. 
A pályázat benyújtásával kapcsolatban 
bővebb információ, valamint a pályá-
zat benyújtásához szükséges adatlap és 
egyéb dokumentumok megtalálhatóak a 
www.varoshaza.tiszaujvaros.hu webol-
dalon.
 „B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Tiszaújváros Város Önkormányzata az Em-
beri Erőforrások Minisztériumával együtt-
működve 2018. évre kiírja a Bursa Hunga-
rica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat 
kezdeni kívánó fiatalok számára. 
A pályázók köre
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési 
önkormányzat területén lakóhellyel ren-
delkező, hátrányos szociális helyzetű fia-
talok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, 
érettségi előtt álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, 
felsőoktatási intézménybe még felvételt 
nem nyert érettségizettek;
és a 2018/2019. tanévtől kezdődően fel-
sőoktatási intézmény keretében teljes ide-
jű (nappali munkarend) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapkép-
zésben, osztatlan képzésben vagy fel-
sőoktatási szakképzésben kívánnak részt 
venni. 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályá-
zó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi 
feladatot ellátó szervek hivatásos és szer-
ződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt 
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hall-
gatói jogviszonyban és/vagy vendéghall-
gatói képzésben vesz részt.

A pályázók közül csak azok részesülhet-
nek ösztöndíjban, akik a 2018. évi felvé-
teli eljárásban először nyernek felvételt 
felsőoktatási intézménybe, és tanulmá-
nyaikat a 2018/2019. tanévben ténylege-
sen megkezdik.
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, az-
az hat egymást követő tanulmányi félév: 
a 2018/2019. tanév, a 2019/2020. tanév és 
a 2020/2021. tanév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 
2018/2019. tanév első féléve.
A pályázat benyújtásának módja és határ-
ideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerében (a továbbiakban: 
EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályá-
zói regisztráció szükséges, melynek el-
érése: https://bursa.emet.hu/paly/palybe-
lep.aspx 
Azok a pályázók, akik a korábbi pályá-
zati években regisztráltak a rendszerben, 
már nem regisztrálhatnak újra, ők a meg-
lévő felhasználónév és jelszó birtokában 
léphetnek be az EPER-Bursa rendszer-
be. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, 
az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek 
új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a 
belépést követően lehetséges a pályáza-
ti adatok rögzítése a csatlakozott önkor-
mányzatok pályázói részére. A személyes 
és pályázati adatok ellenőrzését, rögzíté-
sét követően a pályázati űrlapot kinyom-
tatva és aláírva a települési önkormányzat-
nál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pá-
lyázat csak a pályázati kiírásban meghatá-
rozott csatolandó mellékletekkel együtt ér-
vényes! A pályázati kiírásban meghatáro-
zott valamely melléklet hiányában a pályá-
zat formai hibásnak minősül. A benyújtott 
pályázatok befogadását az önkormányzat 
köteles az EPER-Bursa rendszerben iga-
zolni. A nem befogadott pályázatok a bírá-
latban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormány-
zathoz történő benyújtásának határideje: 
2017. november 7.
A pályázók a döntésről 2017. december 
11. napjáig írásban értesülnek. 
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben 
kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, 
aláírva a lakóhely szerint illetékes telepü-
lési önkormányzat polgármesteri hivatalá-
nál (I. em. 114. iroda) kell benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
- kitöltött és aláírt adatlap (Az adatlap 
nem azonos a pályázati űrlappal!),
- eredeti hallgatói jogviszony igazolás, 
ösztöndíj igazolás,
- a szociális rászorultság igazolására vo-
natkozó dokumentumok (pl. a pályázó 
krónikus betegségének igazolása, testvér 
iskolalátogatási igazolása stb.),
- igazolás a pályázó és a pályázóval közös 
háztartásban élők jövedelméről. 
A pályázat benyújtásával kapcsolatban 
bővebb információ, valamint a pályá-
zat benyújtásához szükséges adatlap és 
egyéb dokumentumok megtalálhatóak a 
www.varoshaza.tiszaujvaros.hu webol-
dalon.

Bráz György polgármester

Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj
Felhívás

Felhívás

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

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

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

Bráz György polgármester



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

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

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

 üzemeltető

Tisza úti vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár 
következő időpontja 2017. október 13. (péntek).

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

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

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti. 

Egyszeri év végi támogatás
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisz-
telt Lakosságot, hogy Tiszaújváros Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 
szociális rászorultságtól függő pénzbeli el-
látásokról, valamint a természetben nyúj-
tott szociális ellátásokról szóló 5/2015. 
(II.27.) önkormányzati rendelet 26. §-a 
alapján eseti jelleggel a karácsonyi ünne-
peket megelőzően egyszeri év végi támo-
gatásban részesülhetnek azok a szociálisan 
rászorult személyek, akik a kérelem be-
nyújtását megelőzően legalább egy év fo-
lyamatos tiszaújvárosi lakóhellyel rendel-
keznek és életvitelszerűen jelenleg is lakó-
helyükön élnek, valamint
- 62. életévüket tárgyév október 31. nap-
jáig betöltötték, vagy
- saját jogon nyugellátásban, vagy
- rokkantsági ellátásban, vagy
- rehabilitációs ellátásban, vagy
- korhatár előtti ellátásban, vagy

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

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

Bráz György polgármester 

Fenyőfák 
kerestetnek

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2017. évi adven-
ti rendezvények színvonalas lebonyolításához keres kivágás-
ra szánt, jelenleg szabad térállásban álló, formás, egyenletes 
habitusú lucfenyőket és ezüstfenyőket, 3,5-12 méter között a 
városi közintézmények, Tiszaújváros közterein történő felál-
lítása, 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 elvé-
gezhető, úgy a fakitermelést elvégezzük.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Hirdetmény

Ebzárlat és 
legeltetési tilalom

Felhívjuk a település állattartóinak figyelmét, hogy a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Já-
rási Hivatal hatósági főállatorvosának rendelkezése alapján Ti-
szaújváros közigazgatási területére a rókák és más vadonélő ra-
gadozók veszettség elleni orális immunizálásának időszakára
2017. október 24-ig legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendel-
tek 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 le-
het, ha azok onnan nem szökhetnek ki,
- kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral 
szabad kivinni, 
- a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni vé-
dőoltással rendelkező kutyát, vagy macskát és csak a hatósá-
gi állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyé-
vel 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 ve-
zető 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 megfi-
gyelése az ebzárlat esetleges meghosszabbítása esetén sem tart-
hat 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 állatot a járási főállatorvos határozatára jár-
ványügyi intézkedésként az állatvédelmi előírások magtartásá-
val le kell ölni.
- Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendez-
vény - 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 er-
re kijelölt helyen, ilyen hely hiányában a lakott település határá-
tól számított 500-1000 méteren belül kell megszervezni,
- bármely állatfajba tartozó állatok vándorolva történő legelte-
tése tilos,
- az állandóan legelőn tartott húshasznú szarvasmarha-állomá-
nyok legeltetését - az állomány nagyságától függően - 10-20 
hektáros területre kell korlátozni.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Első lakáshoz jutók
pénzügyi támogatása

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 17/2015. 
(VI.01.) önkormányzati rendelete alapján a 4. bírálati idő-
szakban (2017. augusztus 1. - 2017. szeptember 30.) az aláb-
bi kérelmezők részesülnek első lakáshoz jutók pénzügyi tá-
mogatásában

Név

A visszatérí-
tendő támo-
gatás össze-

ge E Ft 

A vissza nem 
térítendő tá-
mogatás ösz-

szege E Ft

Vásárolt in-
gatlan címe

Barnáné Szabó 
Nikoletta 600 350

Lévay J. u. 
5. 4/1.

Pilipár Petra
500 250

Bajcsy-Zs. 
u. 46.

Szikszai Tamás
500 250

Mátyás k. út 
18. 4/2.

Török Péter
400 200

Építők útja 
17. 3/10.

Oroszné Szend-
rei Katalin 300 150

Béke út 1. 
1/3.

A kérelmezők-
nek megállapí-
tott összeg

2 300 1 200

Maradvány 
összesen 15 000 10 750

Bráz György
polgármester

A városközponti piac és vásárcsarnok, 
valamint a Tisza úti vásár díjtételei

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Városközponti piac és vásárcsarnok, valamint a Tisza úti vásár díjtételei 2017. októ-
ber 01. napjától az alábbiakra módosulnak.

Városközponti piac és vásárcsarnok díjtételei
Megnevezés Ft/m2/nap Ft/m2/hó Ft/nap

nettó bruttó nettó bruttó nettó bruttó
Külső helyhasználat 150 191 2 279 2894   
Külső fedetlen asztal 173 220 2 656 3373   
Külső fedett asztal 201 255 3 425 4350   
Belső elárusító asztal   3 449 4380   
Belső elárusító asztal közüzem   568 721   
Belső elárusító asztal összesen 500 635 4 017 5102   
Belső elárusító pavilon   2 322 2949   
Belső elárusító pavilon közüzem   568 721   
Belső elárusító pavilon összesen   2 890 3670   
Pavilon asztala (Ft/nap/asztal)     1 968 2499
Raktárhelyiség bérleti díja   2 323 2950   

Tisza úti vásár díjtétele
Megnevezés Ft/fm/nap

Nettó díj Bruttó díj
Területhasználat 157 200

A napi díjtételek tartalmazzák a közös közüzemi díjakat is.
A Tisza úti vásár területén elfoglalt terület szélessége legfeljebb 2,5 méter lehet.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. üzemeltető

9. oldal2017. október 12. Hirdetmények



,HALTELEPÍTÉS
A Zabos Géza HE 2017. október 13-án, pén-
teken 1.000 kg amurt telepít az alábbiak sze-
rint:

 Erdészeti tó:  350 kg
 Csécsi tó:  350 kg
 Tolnai tó:  200 kg
 Örösi tó: 100 kg

A változtatás jogát fenntartjuk.

A TELEPÍTÉS UTÁN HORGÁSZÁSI 
TILALOM NINCS!

Balázs Tibor
horgászmester

A Tiszaújvárosi Krónikában 

is megjelenik lakossági 

apróhirdetése, amennyiben azt 

a Tisza TV Képújságában 

legalább 5 napra (2500 Ft), 

legkésőbb kedden 

12 óráig feladja.

10. oldal 2017. október 12.Hirdetés

MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. 
felvételt hirdet

műhelyadminisztrátor - pénztáros
munkakör betöltésére, tiszaújvárosi kirendeltségére.

Az álláshoz kapcsolódó feladatok:
• Pénztár vezetése 
• Bejövő átutalásos szállítói számlák továbbítása a könyvelés felé.
• A telephelyhez tartozó munkavállalók munkaügyi dokumentumainak kezelése. (Új kolléga 
beléptetésében való részvétel, jelenléti ív vezetése, szabadságok regisztrálása, túlóra nyilván-
tartás, mindezek leadása a könyvelésnek határidőre.)
• Levél és faxforgalom dokumentálása, , postázás.
• Vevő és járműadatbázis karbantartása, vevőtörzs igény esetén módosítása, javítása.
• Visszahívási akciók adminisztratív lebonyolítása.
• Szervizinformációk és egyéb anyagok sokszorosítása és elosztása.
• Statisztikák előállítása, vezetése és továbbítása 

Az álláshoz tartozó elvárások:
• középfokú gazdasági végzettség
• német nyelvtudás (társalgási szint)
• pénztár kezelési tapasztalat
• csapatszellem, kiváló problémamegoldó képesség

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
• SAP ismeret 
• gyors- és gépírás

Amit kínálunk: 
modern munkakörnyezet, versenyképes fizetés, stabil multinacionális háttér, folyamatos to-
vábbképzés.

Munkavégzés helye:
Tiszaújváros 

Jelentkezés az állásra:
Amennyiben úgy érzi, hogy a fent említett munkakör felkeltette érdeklődését és rendelkezik 
a szükséges feltételekkel, FÉNYKÉPES önéletrajzát az gyorgy.pek@man.eu e-mail cím-
re várjuk.



Triatlon

Lehmann Csongor 
Európa élén!

Az ETU Triatlon Junior Európa-kupa sorozat 
Spanyolországban megrendezett záró fordulójá-
nak  megnyerésével Lehmann Csongor, a Tiszaúj-
városi Triatlon Klub (TTK) sportolója a 2017-es 
európai junior ranglista élén fejezheti be a szezont. 

A tiszaújvárosi színek képviselője a 750 méteres úszás végén 
mindössze 2 másodperc hátrányban ért partot harmadmagával, 
a  20 km-es kerékpározás során Csongor okosan „megbújt” a 
bolyban, hogy az 5 km-es futáson ellenállhatatlannak bizonyul-
jon. Egyedül ő teljesített 16 percen belül, mely a biztos aranyér-
met jelentette számára. Csongor ezzel a sikerével a 2017-es ju-
nior európai ranglista élén zárhatja az évadot, mintegy megko-
ronázva ezzel rendkívül jó szezonját. 
A szintén a tiszaújvárosiakat képviselő Dévay Zsombor egész-
ségügyi problémák miatt nem tudta befejezni a versenyt, csak-
úgy, mint a lányoknál Putnóczki Dorka. A TTK negyedik rajthoz 
álló versenyzője, Mátyus Lili viszont kiegyensúlyozott teljesít-
ménnyel a 13.helyet érdemelte ki a női mezőnyben. 
Az elit kategóriás férfiak is Spanyolországban fejezték be az Eu-
rópa-Kupa  szériát. A tiszaújvárosi versenyzők, Dévay Márk és 
Lehmann Bence igencsak helytállt a felnőtt mezőnyben, Márk a 
9., Bence a 13. helyen érkezett célba.

Labdarúgás

Az akarásnak is nyögés lett a vége
Nem érdemelt vereséget a 
TFCT az elmúlt hétvégén. 
Bár kétségtelen, hogy nem 
játszott végig fölényben a csa-
pat, a helyzetek alapján gó-
lokkal kellett volna a vendég 
ESMTK fölé nőnünk. Nem 
így történt.

T FC Tiszaújváros - ESMTK
 1-2 (0-1)

Tiszaújváros: 350 néző. Vezette Nemcsik 
(Szarvas, Kurinka)
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth-Már-
ton, Dajka, Turcsik (Nagy R.), Bussy, 
Kovács P., Nagy D., Hussein (Kapacina), 
Orosz (Pap), Illés, Lipusz.
ESMTK: Bonica-Privigyei, Tóbiás, Bá-
nyai, Mohácsik, Horváth (Lázár), Slezák, 
Soós, Pölöskei, Madarász, Markovics. 
37. perc: Bal oldali Slezák szabadrúgást 
követően röviden szabadított fel a tiszaúj-
városi védelem, a 16-os vonalán gyakor-
latilag kapásból lőtt Mohácsik a bal al-
sóba. (0-1)
49. perc: Jobbról, a 16-os magasságából 
végzett el szabadrúgást Lipusz. A beadott 
labdát az érkező Nagy Dávid ellentmon-
dást nem tűrve rúgta a léc alá. (1-1)
60. perc: A jobb oldalon vezetett táma-
dást az ESMTK, majd középre játszotta 
át a labdát Slezák. A játékszert Soós üre-
sen kapta és mintegy 17 méterről okosan 
helyezve, védhetetlenül csavarta a kapu-
ba. (1-2) 
Az előző heti mérkőzés következménye-
ként a csapatkapitány, Fodor Péter pót-
lása miatt fájhatott a feje a szakvezetés-
nek. A mérkőzés előtt 16 ponttal harma-
dik helyen álló ellenfelünk a múlt héten a 
12 pontos Balassagyarmat csapatát verte 
simán három góllal, sőt néhány héttel ez-
előtt 7-1-re múlta felül a DEAC csapatát 
is, és attól függetlenül, hogy a 6 gólos há-
zi gólkirályuk Boda sárga lapok miatt hi-
ányzott, egy nagyon nehéz meccsre szá-
míthattunk.
Az első félidő kiegyenlített mezőnyküz-

delmet hozott, a kérdéses kisebb szabály-
talanságok sorozatos lefújása és egy ki-
pattanó labda utáni távoli lövésből kapott 
gól borzolta a közönség kedélyeit. 
A második félidőre Turcsikot Nagy Ró-
bert váltotta, akit az első támadásunk al-
kalmával csak szabálytalanul tudtak meg-
állítani. Lipusz szabadrúgását Nagy Dá-
vid helyezte szépen a kapuba. Egy távo-
li lövésből kaptunk újra gólt, melyet kö-
vetően volt néhány nagy helyzetünk, me-
lyek sajnos kimaradtak.
Gerliczki Máté: Lehet, néhányan idió-
tának néznek, de a legtöbben egyetérte-
nek velem: amióta edző vagyok Tiszaúj-
városban, ma játszottuk a legjobb, legöt-
letesebb futballt és mégis vereséget szen-
vedtünk.
Turi Zoltán: Gratulálok csapatom győzel-
méhez. Egy jó csapat otthonában sikerült 
értékes győzelmet aratni. Sok sikert kívá-
nok a Tiszaújvárosnak a jövőre nézve!
További eredmények
Cigánd - Debrecen 2-0
Balassagyarmat - Gyöngyös 2-1
Salgótarján - Tiszafüred 1-3
Monor - Jászberény 2-0

Nyírbátor - DVTK II. 1-3
Putnok - Tállya 4-1
Füzesgyarmat - MTK II. 1-2

Következik a 10. forduló
2017.10.14., szombat 15:00 

Gyöngyös - Tiszaújváros 
Salgótarján - Füzesgyarmat 
Tiszafüred - Balassagyarmat

Debrecen - Putnok
2017.10.15., vasárnap 15:00 

ESMTK - Cigánd
Tállya - Nyírbátor
DVTK II. - Monor

Jászberény - MTK II.

Várdakeserű

Mind a négy utánpótlás csapatunk hazai 
környezetben lépett pályára szombaton.
Eredmények: 
U19 FCT - Várda L A 0-4 (0-3)
U17 FCT - Várda L A 1-4 (0-3)
Gól: Balogh Gergő
U15 FCT - KBSC FC 2-2 (2-0)
Gól: Lakatos L., Gulyás K.
U14 FCT - KBSC FC 4-5 (4-1)
Gól: Lestál Sz., Hornyák K., Berecz Gy. 

Kézilabda

Győzelemmel kezdtek a lányok
Magabiztos, kilencgólos győ-
zelemmel kezdte a bajnoki 
menetelést a TSC női kézilab-
dacsapata. A Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei bajnok-
ságban az ellenfél a romániai 
Túrterebes csapata volt.

Csak az első félidő elején tudta szoros-
sá tenni az erdélyi alakulat a mérkőzést, 
utána már magabiztosan uralta a játékot 
a TSC. A lányok volt, hogy 11 góllal is 
vezettek, a végére, ha le nem is dolgoz-
ta a különbséget, de csökkentette a rend-
kívül szimpatikusan játszó határon tú-
li gárda.

TSC - Túrterebes 26 - 17
Berényi András edző (TSC): Nagyon sok 
ziccert kihagytunk, akár negyven gólt is 
lőhetett volna a csapat. Sajnos nem tu-
dunk úgy edzeni, ahogy akarunk a lányok 
nagyon elfoglaltak, edzéseinken általában 
hatan, nyolcan vagyunk.
Lukács Dénes edző (Túrterebes): Nem 
vártunk győzelmet, tavaly kezdtük el a já-

tékot versenyszerűen. A lányok közül ket-
ten voltak, akik versenyszerűen űzték ko-
rábban ezt a sportot, a többiek a kicsi gye-
rekeket hozták le kézilabdázni és az anyu-

kák is maradtak játszani.
Legközelebb október 14-én, szombaton 
játszanak hazai pályán a lányok. Akkor 
az Ibrány csapatát fogadják.

Sakk

Nyitás a táblákon
Elkezdték bajnoki menetelésüket a TSC megyei bajnokságban 
szereplő sakkozói. Az első fordulóban Edelénybe látogatott és 
6-6-os döntetlent ért el a csapat. A győzelmeket szerezték: Bara-
nya Sándor, Gábor Áron, Farkas Dávid, Kákóczki Tamás, Skob-
rák Róbertné. Döntetlen: Kántor József, Balogh Géza. 

Kosárlabda

Lecsúsztak a kicsi kosarasok
Két vereséggel folytatták a 
bajnokságot a Phoenix ser-
dülő kosarasai.

Az északkeleti régió serdülő bajnokságá-
nak B csoportjában négy csapat mérkő-
zött, hogy kiderüljön ki a legjobb, és ez-
zel jogot szerezzen az A csoportba való 
kerüléshez.
- Az U 14-es csapattal fogunk ma pályá-
ra lépni - mondta Benőcs Viktor edző. 
-  Ez az alapszakasz második fordulója. 

Egy hónappal ezelőtt játszottunk Miskol-
con, akkor a második helyen végeztünk 
és így maradtunk a B csoportban. Most 
is ugyanaz a tét, a győztes az A csoport-
ba jut, a negyedik kiesik a C csoportba, a 
második és harmadik a B csoportban ma-
rad.
A tiszaújvárosi fiatalok bíztak magukban.
- Szerintem nagyon jó csapatunk van, ösz-
szeszoktunk teljesen - mondta a csapatka-
pitány Dargai Alex. - Van esélyünk feljut-

ni az A csoportba, aztán majd meglátjuk, 
hogy mennyire tudjuk kihozni a maximu-
mot.
Sajnos ez nem sikerült, ugyanis az első 
mérkőzésen a Nyíregyházától 65-47-re, 
a másodikon az Eger ellen 79-74-re alul-
maradtak, ezzel a C csoportba estek visz-
sza. Az A csoportba a Szerencs jutott fel 
két győzelemmel.

Borza

Erőemelés

Éremhalmozók
 A TIFIT versenyzői jól szerepeltek a hétvégi erőemelő, Pi-teszt 
és fitnesz versenyen. A  különböző kategóriákban, súlycsopor-
tokban és versenyszámokban összesen 25 első, 4 második és 
2 harmadik helyet szereztek. Folytatás a hétvégi bajnokságon, 
majd október 21-én a Tisza Kupán.

A Sportcentrum eseményei 
Október 13. (péntek)

Kosárlabda
18.00 Phoenix KK- DEAC U23 bajnoki mérkőzés  
    Játékcsarnok
Labdarúgás
16.30 Bozsik torna
  U11 csapatok    
    Füves pálya
  U13 csapatok    
    Műfüves pálya

Október 14. (szombat)
Labdarúgás
10.00  Bozsik torna
  U7 csapatok Füves pálya
  U9 csapatok Műfüves pálya
Asztalitenisz
11.00 TSC II.- DVTK Sólymok bajnoki mérkőzés  
    Asztalitenisz-csarnok
Kézilabda
14.00  TSC- Ibrány SE bajnoki mérkőzés  
    Játékcsarnok

Október 15. (vasárnap)
Labdarúgás
15.00 KBSC- Mosonmagyaróvár 
 NB II-es bajnoki mérkőzés   
    Centerpálya 

11. oldal2017. október 12. Sport

Csongor és a büszke apa, Lehmann Tibor a befutó után.
A bal alsóban az első pesterzsébeti gól.

Harcosak voltak a vendégek, de lányaink (feketében) könnyen elbántak velük. 
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Fotók a Derkóról
A Derkovits Kulturális Központ kéri Tiszaújváros lakossá-
gát, hogy az intézmény átadásának 50. évfordulója alkalmá-
ból nyíló, a Derkó 50 éve című fotókiállítás megrendezéséhez 
a tulajdonukban lévő bármilyen, a kulturális központhoz kap-
csolódó fotót számunkra kölcsönözni szíveskedjen!
A fotókat október 20-ig várjuk beszkennelve a szervezok@
tujvaros.hu e-mail címre, illetve személyesen is eljuttathatják 
azokat intézményünkbe.
A fotó mellett kérjük feltüntetni:
- a tulajdonos nevét, címét, 
- a fotó készítésének körülményeit (évszám, milyen rendez-
vényen készült/készülhetett),
- kik szerepelnek rajta (amennyiben ismert).
A kiállítás 2017. október 27-én (péntek) 17.00 órakor nyílik.
A fotók benyújtásának helye és egyéb információ:
Derkovits Kulturális Központ
3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 2.
Tel.:+36-49/542-005
Tóth Ferenc és Borza Károly művelődésszervezők
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