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Országos ellenőrzés

Mobilra utaznak

Még tart az egyhetes országos összehangolt rendőrségi közúti
ellenőrzés.
A rendőrség az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (TISPOL) éves ellenőrzési terve alapján szeptember 16. és
szeptember 22. között tartja Magyarországon a „Figyelemmel
az útra” elnevezésű ellenőrzését. Az európai kampány során elsősorban a menet közbeni mobiltelefon-használatot ellenőrzik,
de nagy hangsúlyt kap a menet közbeni csetelés, a közösségi oldalon élőben való bejelentkezés (élőzés), és a szelfizés is.

Lehűlés, felmelegedés

Fűtenek, ha kell

Kulturális és gasztronómiai élmények vártak a Tisza-szigetre kilátogatókra szombaton, az ötödik alkalommal megtartott
Hajdúk a szigeten rendezvényen. Cikkünk az 5. oldalon.

Kivágás után ültetés

Tovább zöldül Tiszaújváros

Októberben folytatódik a Zöldülő Tiszaújváros Program,
aminek célja a város faállományának fiatalítása. Idén
ősszel főleg gömbkőrist,
hársfát és ostorfát ültetnek a
városba.
- Ezek azok a fafajok, amik bírják a megváltozott klímát - nyilatkozta lapunknak Török László, a Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési munkatársa. - Bizony a fafajták kiválasztásánál figyelembe kell vennünk, hogy olyanokat telepítsünk, amik bírják a kedvezőtlen környezeti hatásokat. Gondolok itt a nyáron hirtelen lezúduló óriási csapadékmennyiségre, vagy az akár hetekig tartó hőségre. Elsősorban a foghíjak beültetése lesz az idei
ősz feladata, azokon a helyszíneken, ahol
kiszáradt, elöregedett fákat kellett kivágni. Tudni kell, hogy ez egy komplex program, ami azt jelenti, hogy nem csak ültetjük a fákat, hanem bizony van, amikor
a balesetveszélyes egyedeket ki kell vágni. Továbbá néhány hét múlva kezdjük
meg az örökzöldek ültetését a Sportcent-

A fűtőmű készen áll.

Az Ifjúsági parkban, a görögkatolikus templom környezetében hársfákat ültettek tavasszal.
rum területén. 200 darab Leyland-ciprus
takarja majd az ipari park felőli betonkerítést.
A Zöldülő Tiszaújváros Programot a városi költségvetés mellett a Tiszaújváros

Jövőjéért Alapítvány is támogatta, mintegy tízmillió forinttal segítette a program sikerességét, az Ecomissio Kft. pedig 2020-ig évente egymillió forinttal járul hozzá a program költségeihez.

A hivatalos fűtési idény szeptember 15-étől május 15-éig tart,
tehát e héttől a szolgáltatónak rendelkezésre kell állnia, hogy
amennyiben az időjárás úgy kívánja, elindítsa a távfűtést. Tiszaújvárosban a TiszaSzolg 2004. Kft. és a társasházak megállapodása értelmében amennyiben a napi átlaghőmérséklet akár egy
napra is 10 fok alá csökken, vagy három egymást követő napon
12 fok alá süllyed, „automatikusan” indul a szolgáltatás.
A hétvégére lehűlést prognosztizálnak a meteorológusok, csütörtöktől szombatig az említett 12 fok körül várható az átlaghőmérséklet. Igaz, utána felmelegedés jön, a napi maximumérték
25 fok közelében lesz.
A lakóközösségek intézmények a fenti paraméterek fölött is kérhetik a fűtés indítását. Lapzártánkig azonban ilyen igény nem
érkezett a szolgáltatóhoz.

Helyreigazítás

Legutóbbi lapszámunk Tiszaújváros - az okos város című cikkében tévesen szerepelt az okos pad áramtermelésének mértékegysége. Helyesen: 48,6 KWh áramot termelt.

Sokféle

2. oldal

Költségvetési csalás

Mengyiék újra terítéken

Lapinformációk szerint újra
nyomoznak abban a költségvetési csalás ügyben, amelyben térségünk korábbi fideszes országgyűlési képviselője Mengyi Roland is érintett.
Az ügy, amelyet már kétszer elutasított a
NAV, egyszer pedig a rendőrség is, most
újra „terítékre került”, erről kapott értesítést Hadházy Ákos, aki még 2017-ben tett
feljelentést a NAV-nál hűtlen kezelés, ha-

nyag kezelés, és versenyt korlátozó megállapodás gyanújával. Az ügyben Mengyi Rolandon kívül Simonka György és
Varga Gábor fideszes képviselők érintettek. Az előzmény pedig, ahogy a NAV tavaly májusban leírta, hogy költségvetési
csalást követtek el Cecén és Lajoskomáromban, majd megszüntette a nyomozást.
Hadházy 2016-ban vette észre, hogy egymással semmiféle kapcsolatban nem lévő településekre - a Fejér megyei Cecére

és Lajoskomáromba, illetve a dél-békési
Pusztaottlakára - pont ugyanazt a három
budapesti céget hívták meg közbeszerzési
pályázatokra. Mindhárom helyen ugyanaz a vállalkozás, a budapesti Public Sector Kft. nyert.
Mengyi Rolandot egy korábbi ügyében,
amelyben költségvetési csalással és befolyással üzérkedéssel vádolták meg, első fokon három év letöltendő szabadságvesztésre ítélték.

Hatvan év fegyház

közül egyre 10 év, egy másikra 9 év és 6 hónap, két vádlottra 9 év, további kettőre 8 év 6 hónap fegyházbüntetést szabott
ki. Egy fiatalkorú vádlott 4 évet kapott. Egy vádlottat felmentett a bíróság. A Debreceni Ítélőtábla a fiatalkorú büntetését 2
év 6 hónapra enyhítette, egyebekben jóváhagyta az elsőfokú
bíróság ítéletét.

kronika@tiszatv.hu

Kulturális és vizuális élmények

A TVK Együtt-Egymásért Nyugdíjas Klub elsők között volt ,
amely a TVK-tól nyugdíjba ment, még aktív szépkorúakat
összefogta, egy tartalmas, hasznos időtöltés ajánlásának reményében. Jelenlegi névvel 1989 óta szervezi a cég jogutódjától
is nyugdíjba ment emberek programjait. Kapcsolatot tart a Borostyán Alapítvánnyal, a PKDSZ nyugdíjas szervezetének is
teljes létszámmal tagjai.
Jelenleg 80 fő aktív tagot számlálunk.
Alapító okiratunk szerint elsődleges célunk, hogy tagjainknak
tartalmas, hasznos időtöltést szervezzünk, ezzel szellemi és
testi frissességük megőrzéséhez hozzájáruljunk.
Mottónk: „Legyen minden együtt töltött óra a békesség és
öröm hordozója.”
Ennek szellemében terveztük meg tagjainknak az alábbi programokat.
A tiszaújvárosi Derkovits Művelődési Központ minden évben
megrendezi a Színház Határok Nélkül programját. Az idén
október 12. és november 18. közé esnek ezek a programok.
Nagyon népszerű nyugdíjasaink körében e szervezett színházi előadások. Erre szeretnénk minél többen elmenni az idén is.
Ehhez kérünk belépőjegy vásárlásához támogatást, mivel több

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

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot szeptember 22-ig (vasárnapig) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952)
, majd szeptember 23-tól (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár
(Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.

Egyházi hírek

Kábítás, szexuális bántalmazás

Csaknem hat évtizednyi fegyházban letöltendő szabadságvesztésre ítélte másodfokon a Debreceni Ítélőtábla azt a 7 vádlottat,
akik 2017 nyarán marihuánás cigarettával elkábítottak, majd
szexuálisan bántalmaztak egy fiatalkorú lányt Kesznyétenben.
Az elsőfokon eljárt Miskolci Törvényszék a felnőtt vádlottak
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olyan tagtársunk van, aki már nehezen mozog, kevés a nyugdíja, de mégis vágyik egy kulturális közegbe.
A még jobban mozgó tagtársainknak szeretnénk egy egynapos, buszos kirándulást szervezni a cívis városba, Debrecenbe,
szeptember-október hónap egy szép őszi napjára.
Elsőként a Déri Múzeumba látogatnánk, ahol többek között Munkácsy Mihály trilógiáját is megnéznénk. A debreceni nagytemplom vezetéssel való látogatása lenne programunk
második része, majd ezt követően a Nagyerdőben sétálnánk
egyet. A séta egyik állomása a Debreceni Egyetem főépületének látogatása.

A programok költségvetése, pénzügyi tervezete:
Támogatásból fedezett kiadások ( Ft)
A kiadás típusa
Színházjegyek vásárlása
			
60.000
			
Busz bérlése
100.000
40.000
Múzeumi, nagytemplomi belépők, vezetés		
Összesen:				
200.000
Gondosné Medve Mária
TVK EE nyugdíjas klub vezetője
Varjas Lászlóné
Tiszaújvárosi Nyugdíjasok
Egyesülete elnöke

Római katolikus

Kedden, csütörtökön, pénteken, szombaton 18.00 órakor, szerdán 8.30 órakor, vasárnap 11.00 órakor kezdődik a szentmise.
Szeptember 19. csütörtök Szentségimádási Nap. 10.00 Szentségkitétel, 18.00 Szentmise.
Szeptember 24. kedd 8.30 Szent Gellért napi Szentmise, a katolikus iskola új diákjainak befogadó ünnepsége.
A 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való előkészületünk előadássorozat következő előadása október 12-én szombaton, 17.00 órai kezdettel lesz a templomban.
Előadó Dr. Osztie Zoltán.
Keresztlevelek kiadása csak személyesen, hivatali időben történik, a személyes adatok védelme érdekében. Keresztelők
minden hónap 3. vasárnapján.
Akinek születésnapja, névnapja, házassági évfordulója van
szeptemberben, jelezze a plébánián (ünnepeltek szentmiséje a
hónap utolsó vasárnapján lesz).
A plébániairoda nyitvatartása: kedden 9.00 órától 13.00 óráig,
csütörtökön és pénteken 15.30 órától 17.30 óráig. Szerdán kivételesen az iroda nyitvatartása szünetel.

Görögkatolikus

Pénteken 17.30 vecsernye. Szombaton 8.00 Szent Liturgia,
17.30 vecsernye. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia. Kedden 8.00 Szent Liturgia.

Református

Tiszaújváros
• Szeptember 19-én, csütörtökön 17 órától Bibliaórát tartunk a
gyülekezet imatermében
• Vasárnap délelőtti istentiszteletünk a szokott időben, 11 órától kezdődik szeptember 22-én.
• Gyermekistentisztelet párhuzamosan a felnőtt alkalommal,
11 órától az imateremben
Tiszaszederkény
• Vasárnap délelőtti istentiszteletünk szeptember 22-én, 10
órakor kezdődik
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Fekete Jánosné
(szül: Fehér Mária)

80 éves korában elhunyt.
Búcsúztatása szűk családi körben 2019. szeptember 25-én
(szerdán) 11 órakor lesz a sajószögedi Városi Temetőben.
Kérjük a búcsúztatáson megjelenőket, hogy egyetlen szál
virággal fejezzék ki együttérzésüket.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Csízi László Imréné
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Horváth Gábor

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Lengyel Jenőné
Szül.: Molnár Ilona

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
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Könyvbemutató
Bizottsági ülés

Bírság
és jóváhagyás

E héten két alkalommal is ülést tartott a Tiszaújvárosi Helyi Választási Bizottság.
Szeptember 16-án az ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi
kötelezettség megszegése miatt bírság kiszabásáról határozott a
bizottság.
A grémium megállapította, hogy a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt és a Városért Egyesület
jelölőszervezetek megsértették a választási eljárásról szóló törvény rendelkezéseit. Ezek szerint a jelöltet állító szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a Helyi
Választási Irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben, az ajánlást nem tartalmazó ív(ek)et pedig legkésőbb a
bejelentési határidőt követő napon.
A Fidesz és a Városért Egyesület az átadás-átvételi jegyzőkönyv
tanúsága szerint 1 ajánlóívvel „adós” maradt. (A 6. sz. választókerületben induló Markovicsné Szabó Enikő 7 ajánlóíve közül hiányzott egy.)
E kötelezettség elmulasztása esetén a választási bizottságnak
- hivatalból eljárva - bírságot kell kiszabnia. Ennek összege le
nem adott ajánlóívenként ezer forint.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül nyújtható be fellebbezés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi
Választási Bizottságnak címezve a Tiszaújvárosi Helyi Választási Bizottságnál. Jelen esetben tehát a fellebbezésnek szeptember 19-én 16 óráig kell beérkeznie a bizottsághoz.
Szeptember 18-án - lapzártánk után - ismét ülést tartott a választási bizottság. Ekkor az október 13-án tartandó polgármester-, önkormányzati képviselő-, és a települési nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztás szavazólapjainak ellenőrzése,
adattartalmuk jóváhagyása volt napirenden.
f.l.

Kampányrendezvény
Lokálpatrióta délután címmel tart rendezvényt szeptember
21-én, szombaton 15:00 órától a Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egyesület. A rendezvény helyszíne a szökőkút mellett lévő
Tiszaújváros szelfipont környezete.
Szerkesztőségünk a Márki-Zay Péter által fémjelzett Mindenki Magyarországa Mozgalomtól kapott egy sajtóközleményt,
amelyet az alábbiakban teszünk közzé.

Sajtóközlemény

Az MMM is
Dr. Fülöp György mögött

A Mindenki Magyarországa Mozgalom, mint politikai jelölőszervezet tájékoztatja Tiszaújváros polgárait, hogy a 2019.
október 13-án tartandó önkormányzati választásokon Dr. Fülöp
Györgyöt, a Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egyesület és a Magyar
Szocialista Párt közös polgármesterjelöltjét és az ő csapatának
képviselőjelöltjeit támogatja.
Dr. Fülöp György és a mögötte álló képviselőjelöltek már bizonyították, hogy hitelesen, elszámoltathatóan és tisztességesen,
a tiszaújvárosiakkal közösen, nagy odafigyeléssel és szakszerűséggel képesek végezni városépítő munkájukat. Munkájuk nyomán Tiszaújváros egyre erősödött, gyarapodott, világos jövőképpel rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy egy versenyképes
és szabad város maradhasson, ahol mindenki számít. A Mindenki Magyarországa Mozgalom számára különösen fontos, hogy a
várost korrupciómentesen, becsületesen, a keresztény etika szigorú szabályainak megfelelően vezették és kívánják vezetni a
jövőben is.
Dr. Fülöp György társadalmi szerepvállalása, amely megnyilvánul abban is, hogy a helyi római katolikus egyházközség képviselője, szintén fontos a mi politikai mozgalmunk számára. Az
MMM arra kér minden tiszaújvárosi választópolgárt, hogy Dr.
Fülöp Györgyöt a Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egyesület-MSZP
jelöltjét és az ő csapatát támogassák szavazataikkal, hiszen ők
tiszta előéletűek és hitelesek, és így együtt alkalmasak arra,
hogy Tiszaújváros továbbra is egy szabad és sikeres település
maradhasson.
Mindenki Magyarországa Mozgalom képviseletében
Köteles László
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei koordinátor
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A megtervezett város

A szederkényi uradalom történeti földrajza után Dr. Kákóczki Balázs újabb, városunk történelmét feldolgozó
könyvvel gazdagította a helyi
szakirodalmat.
A szerző közel hároméves kutatómunkájának eredménye olvasható A megtervezett város című könyv oldalain, amiben
korabeli tervek, fotók is segítenek visszarepülni az 1950-es évekbe. A könyv bemutatóját kedden délután tartották a Derkovits Művelődési Központ konferenciatermében.
- Milyen furcsa, hogy egy 53 éves fiatal
városban élünk és mégis vannak olyan
részletek a múltunkban, amit nem ismerünk - kezdte köszöntőjét Dr. Fülöp
György alpolgármester. - Ez a város bizony a semmiből lett, de tudatosan megtervezték, mégpedig annak idején egy
igazi mintavárosnak szánták. Én azt gondolom sikerült ez a terv, és akik itt élnek
valóban úgy gondolhatják, hogy egy kivételes helyzetben lévő, jól szervezett
mintavárosban élnek.
A könyvbemutató alkalmával Bráz György
polgármester is köszöntötte a jelenlévőket.
- Amikor 1968-ban először beléptem ebbe
a városba, rácsodálkoztam az akkor még
igencsak pici településre - emlékezett vis�sza a polgármester. - Akkor még nem tudtam megfogalmazni, hogy mi volt az, ami
tetszett benne, de most már meg tudom
mondani. Szerintem ez a város egy geometriai csoda. Mindennek megvan a helye, szakszerűen meg van tervezve és pont
emiatt rendezett, és mindig nagy figyelmet
szenteltek mind a városépítők, mind a városvezetők, hogy minél több zöld- terület
legyen a városban. A mai Tiszaújváros pedig köszönetet kell, hogy mondjon, és nem
csak a városépítőknek, hanem a lakosság-

A szerző és a lektor is dedikálta a könyvet.
nak is, akik ideköltöztek és lokálpatriótákká váltak. Hiszen annak ellenére, hogy
ezek az emberek nem itt születtek, mégis
nagy szeretettel gondozták és segítették a
várost a fejlődésben.
A könyvet Hocsák Róbert, az egykori Leninvárosi Városi Tanács tanácselnök-helyettese és osztályvezetője lektorálta, aki
elsősorban a szerzőnek mondott köszönetet a közös munkáért.
-Először, amikor leültünk Balázzsal beszélgetni erről a témáról, azt gondoltam
magamban egy ilyen, nálam sokkal fiatalabb ember vajon mi újat fog mondani nekem - mondta Hocsák Róbert. - Aztán elkezdtem mesélni a régi időkről, az emlékeim egyre jöttek, megelevenedtek. Majd
azon vettem észre magam, hogy ülök és
hallgatom ennek a fiatalembernek a kutatási eredményeit és lenyűgöz mennyi újat,
mennyi érdekes adatot szedett össze.
A megtervezett város sok új információhoz juttatja az olvasókat. Új megvilágításba került a Tiszapalkonyai Erőmű, va-

lamint a Tiszai Vegyi Kombinát alapításának története is. Újdonság a város kijelölésének procedúrája is.
- Őszintén szólva a telephely-kijelölés engem is meglepett, ami szó szerint procedúra volt - mondta Dr. Kákóczki Balázs. - Nagyon gyorsan kellett kijelölni a város helyét. Ez 1954. március 2-án meg is történt.
Összesen 12 szempontot vettek figyelembe, annak érdekében, hogy a legmegfelelőbb helyre kezdjék el tervezni és felépíteni a várost. Például figyelembe vették a légoltalmi szempontokat, hiszen akkoriban
dúlt a koreai háború és reális esély volt a
harmadik világháború kirobbanására is.
Ezek azért nagyon fontos adatok, mert a
tervezési, illetve az azt megelőző időszakra már szinte senki nem emlékszik vagy
nincsenek róla ismeretek. Tehát ez a könyv
még az idősebb generációnak is mondhat
új dolgokat, illetve nosztalgiázásból is lapozgathatják. A fiataloknak pedig egy teljesen új ismeretanyagot ad.
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Iskolakezdés

Ingyenes, de nem tartós tankönyvek

Jelenleg elsőtől kilencedik
osztályig térítésmentesen juthatnak a tankönyvekhez a diákok. Ez azonban nem azt jelenti, hogy megkapják a tankönyvcsomagot és szabadon,
tetszésük szerint használhatják, hanem év végén a könyveket vissza kell adni az iskola könyvtárának, mégpedig
megfelelő állapotban, hiszen
a következő tanévben újra
kiadják.
A megfelelő állapot azt jelenti, hogy nem
lehet bele jegyzetelni, aláhúzni, kiemelni,
ne legyen gyűrött, ne hulljanak ki a lapok,
és ha lehet, ne boruljon rá a reggeli kakaó.
Ha mégis beleírt a gyerek, ki kell radírozni, ha tanév közben elhagyja a könyvet,
vagy időközben tönkremegy, akkor a szülőnek kell pótolni. Pénzt nem fogadnak el
az iskolában, meg kell venni az elhasznált
vagy elhagyott könyvet.
- Sajnos sok esetben úgy kerülnek vis�sza a tankönyvek, hogy azokat nem lehet továbbadni - nyilatkozta lapunknak
Grúz Lászlóné, a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola könyvtárosa. - Bár az a tapasztalat, hogy a gyerekek vigyáznak rá, de a mindennapos
használattól bizony elkopnak, így amikor
csak tehetjük új könyveket rendelünk. A
történelem és a földrajz atlaszok okozzák
a legnagyobb problémát, hiszen ezekre
négy évig kell vigyázni, mert megkapják
a tanulók az ötödik év elején, és egészen
nyolcadikig használják.
Az ingyenes tankönyv egyrészről segítség a családoknak, másrészről viszont az
iskolákban nehezebben boldogulnak velük, sokszor megkönnyítené az órai munkát, ha nem csak a munkafüzetbe, hanem
a tankönyvekbe is dolgozhatnának.

Nagyon kell vigyázni a tankönyvekre.
- Egy szaktanárnak kötelessége megtanítania a gyerekeket a lényeget kiemelni,
vázlatot írni - mondta Magyarné Hadzsi
Katalin, a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola magyartanára. - Sajnos azokban a könyvekben ez lehetetlen, amelyeket vissza kell adni. Én éneket és magyart
tanítok. Az énekkel nincs probléma, mert
ebből a tantárgyból munkatankönyvet
kapnak a gyerekek, amibe lehet dolgozni, és nem kell visszaadni. Az irodalomkönyvvel azonban meggyűlik a bajunk,
mert a vers- és prózaelemzéseknél nagyban segítené a munkánkat, ha a művek
mellé jegyzetelhetnénk. A tankönyvcsomagban vannak olyan tankönyvek, amik
már nem újak, és vissza kell adni év végén, illetve új tankönyvek is. Azt figyeltem meg, hogy az újaknak sokkal jobban
örülnek, mert szépek, színesek, új illatuk
van. Szívesen fedezik fel, lapozgatják. A
régi tankönyveket pedig kicsit ódzkodva
veszik kézbe, hogy vajon milyen állapo-

tú lesz. Szerintem ezek is hozzájárulnak a
sikeres munkához, a szép új könyvet szívesebben forgatják a gyerekek.
Kezdetben, az ingyenes tankönyv bevezetésekor minden évfolyamban vis�sza kellett adni a tankönyveket év végén,
a rendszer annyiban változott, hogy ma
már az elsős és a másodikos tankönyvcsomagból semmit nem kell visszaadni,
valamint a felsőbb évesek a munkafüzeteket és a munkatankönyveket megtarthatják. Már nem használnak az iskolákban a
klasszikus értelembe vett tartós tankönyveket, hiszen ezek úgy kerültek forgalomba évekkel ezelőtt, hogy valóban tartós,
keményborítású könyvek voltak. Az elnevezés a köztudatban ugyan megmaradt,
amit használunk is, de a könyvek ma már
puha borítást kaptak, így könnyebben sérülnek, ugyanúgy vagy talán még jobban
óvni, vigyázni kell rájuk, mint korábban a
jobb minőségűre.
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4. oldal

Alzheimer világnap

Hogy el ne felejtsük!

A demenciák leggyakoribb
formája az Alzheimer-kór.
Az egyik legismertebb tünete a feledékenység és a memóriazavar, de például a viselkedészavar vagy a szorongás is lehet jele a betegségnek. Az időskorú lakosságot
érintő kór egyre több embert
érint, ezért is szervezett szűrésekkel egybekötött felvilágosító napot a Tiszaújvárosi
Humánszolgáltató Központ.
- A demencia az emlékezet és más gondolkodási funkciók kóros mértékű csökkenését, a szellemi képességek hanyatlását jelenti. Nem gyógyítható, de lassítható a folyamat gyógyszerekkel, ehhez
azonban fontos a korai diagnózis, hiszen
a betegség korai stádiumában alkalmazható ez a kezelés - tudtuk meg Kazár Ágnes belgyógyásztól, akit a szervezők hívtak meg városunkba.
- A rendezvény aktualitását az Alzheimer
világnap adta, a résztvevők az idős, nyugdíjas lakosság. A programot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ szervezte és
a Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány támogatta - mondta Károlyi Krisztina, a család
és gyermekjóléti szolgálat vezetője.
- Mit „kínálnak” ma a város idős lakosságának?
- A program részeként a nyugdíjasok egy
szűrőprogramon vehetnek részt, ami széles körben felhívja a figyelmet a szinte
járványszerűen terjedő, szellemi leépüléssel járó betegségekre, és egyben lehetőséget biztosít, a demencia korai szűrésére. A szűrés három állomáson zajlik, kognitív teszteket töltenek ki a résztvevők, a
másik két állomáson látás-, hallásvizsgálat, súlymérés, vérnyomásmérés, vércukormérés BMI indexszámítás és tanácsadás folyik. Ezen felül készségfejlesztő játékokat próbálhatnak ki a részvevők,
ezek használatával szeretnénk elősegíteni a szellemi állapot karbantartását, mely
kulcsfontosságú a demencia megelőzésében. Ezen felül egy ebéddel vendégeljük
meg a résztvevőket, a délután folyamán
pedig egy operett műsorral zárjuk a rendezvényt. Szeptember 24-én a szűrőprogram folytatódik a tiszaszederkényi városrészben lakó idősek számára.
- Van ezen a mai programon kívül más segítség is az érintett időseknek?
- Sajnos egyre több embert érint a demencia, ami nem természetes velejárója az
öregedésnek. Ennek jegyében született az
ötlet egy klubfoglalkozás megvalósítására, amit a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok
Egyesületével közösen működtet ,,Nefelejtsünk” néven. A klubfoglalkozás időpontja minden hónap második szerdája,
helye a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének előadóterme. A foglalkozás
nyitott, minden érdeklődőt szeretettel várunk. Elsődleges célunk a minőségi időskor elősegítése, kreatív foglalkozásokkal,
életvezetési ismeretekkel, kiscsoportos
beszélgetésekkel, előadásokkal.

Az Őszirózsa Nyugdíjas Klubban.

2019. szeptember 19.

Túlterhelt gyerekek

Különóra, sport,
éjszakai tanulás

Emíliának és Alexandrának is kikapcsolódást jelent a tánc.

A demencia rövid távú memóriazavarral kezdődik, utána keveredve jelentkeznek a tünetek.
A „házhoz jövő” szűrőprogramot Dr. Kazár Ágnes háziorvos, belgyógyász vezette, akit a szűrés fontosságágról, az időseket érintő betegségről és annak lefolyásáról kérdeztünk.
- Fontos elmondani, hogy a demencia egy
tünetegyüttes. A tünetegyüttes több típusú betegséghez, vagy több fajta betegséghez kapcsolódóan jelentkezik. Legyen az
magas vérnyomás betegség, cukorbetegség, Parkinson-kór és még nagyon sok
más, de ezek, amik a leggyakrabban előfordulnak. Gyakorlatilag fiatal korunkban
nem gondolkodunk azon, hogy ha nem
szedjük be a vérnyomáscsökkentő gyógyszerünket, vagy nagyvonalúan kezeljük a
vércukorszintünket cukorbetegként, annak 65-70 éves korban egyik szövődménye az lesz, hogy a demencia tüneteit fogjuk mutatni - nyilatkozta a belgyógyász.
- Tulajdonképpen egy olyan funkcionális zavarról van szó, ami az idősek mindennapjait és életminőségüket érinti. Az,
hogy nem jutnak eszembe szavak, hogy
nem tudom mit hova tettem le, hogy egyszer csak szembesülök vele, hogy teljesen
rendellenes helyen találom meg például a
kulcsomat a hűtőszekrényben, vagy a sütőben. Ez egy nagyon nehéz dolog az időseknek.
- Milyen jellemző tünetei vannak a betegségnek?
- Az első, ami leghamarabb jelentkezik
a rövid távú memória zavara. Utána általában keveredve jelentkeznek a tünetek és minden beteg más. Bizonyos tünetek erősebben jelentkeznek, mások kevésbé. Utána következnek a tájékozódásbeli zavarok, az időben hol tartunk, milyen nap van ma? Időjáráshoz való alkalmazkodásban milyen ruhát vegyünk fel,
túlöltözünk, amikor nyári meleg van, akkor is harisnyanadrágot húzunk vagy pulóvert, vagy rajta marad a pizsama a betegen, úgy érkezik meg a háziorvoshoz a
rendelőbe, arra veszi föl a ruháját. Ezek
már a bonyolultabb funkciók végrehajtásának a zavaráról szóló tünetek. Amivel
nagyon gyakran találkozhatunk a háziorvosi rendelőben, hogy egyre többet jön a

Kazár Ágnes tartott előadást.
beteg ugyanazzal a problémával, ez is tünet lehet. Aztán elmondjuk, tájékoztatjuk,
hogy mit is kellene tennie, amit aztán nem
tesz meg, nem megy el szakvizsgálatra,
pontatlanná válik a gyógyszerek szedése.
Ezek mind-mind az úgynevezett kognitív funkciókhoz tartozó deficit tünetek, ez
az egyik része a betegségnek. A másik része, amikor az illető viselkedése változik
meg. Egy kicsit feszültebbé válnak, idegesebbek lesznek, agresszívabbá válhatnak vagy éppen jobban magukba fordulhatnak, depresszív hangulatba esnek, elmagányosodnak, izolálódnak a környezetüktől. Ezek azok a dolgok, amik még a
középsúlyos stádiumra jellemzőek. Miután különböző stádiumai, stádium beosztásai vannak a betegségnek, a súlyos kategória esetén már az elkóborlások következnek be, az alvászavarok, amik dominálóak, gyakorlatilag a személyiségét veszíti el a beteg súlyos stádiumban. Nem
tudja a nevét megmondani, nem ismeri
fel a hozzátartozóját, fokozódnak az agresszív viselkedések, az együttműködés
zavara lép fel. Összegezve, ez egy hos�szú lefolyású betegség, aminek ma a kezelését nem tudjuk, és gyakorlatilag a tünetek mind-mind a személyiség megszűnésével járnak. Csak gondoljunk bele milyen nehéz azzal szembenézni, hogy szerettünk ül az asztalnál, ott van előtte a tányér, a kés, a kanál és a villa, és nem tudja
megenni az ételt, mert nem tudja mit kell
azzal csinálnia ami előtte van, nem ismeri föl, hogy ez egy tányér étel.
- Az orvostudomány mai állása szerint továbbra is gyógyíthatatlan betegségről beszélünk?
- Sajnos nem gyógyítható, de lassítható
a folyamat. A betegség korai stádiumában gyógyszerekkel lassítható, ezért nagyon fontos figyelni, észre venni a tüneteket, elmenni a szűrővizsgálatokra. Gyakran összekeverik az emberek a demencia
jeleit a normál öregedés jeleivel, ezért is
fontos tájékozódni, odafigyelni magunkra, egymásra, a szeretteinkre.
berta

A felnőttektől és főleg az idősebb korosztálytól
hallom sokszor, hogy „Ezek a mai fiatalok!, Nem
érdekli őket semmi. Csak a telefont nyomkodják.”
Nem mondom, van benne igazság, hiszen ők egy
másik generáció és nekünk ezt nehéz kezelni, megérteni.
Viszont azt is figyelembe kell vennünk, hogy vannak gyerekek,
nem is kevesen, akik bizony amellett, hogy telefont nyomkodnak, sok minden mást is csinálnak. Nem feltétlenül azért, mert
annyira előrelátnak és tervezik, szervezik a saját jövőjüket, céljaikat, hanem egyszerűen azért, mert szeretnek sportolni, táncolni, zenélni vagy akár nyelveket tanulni.
- Már óvodás korom óta, kilenc éve járok társastáncra - mondta
Pöstényi Emília, aki most kezdte a nyolcadik osztályt. - Nagyon
jól érzem magam a táncedzéseken, mert nagyon szeretek táncolni és vannak itt barátaim is. Bár az iskola is sok feladatot ad, sok
óránk van egy héten és sokat is kell tanulni, de mindig nagyon
várom a délutáni edzéseket, mert nagyon élvezem és kikapcsol.
A csütörtöki napom például a leghosszabb, mert hét órám van,
aztán jövök táncolni egy órát, aztán két óra karateedzés, majd
hazamegyek és tanulok. Van, amikor elfáradok a nap végére, de
soha nem jutott eszembe, hogy abbahagyjam akár a táncot, akár
a karatét.
Kelemen Alexandra napjai is zsúfoltak, bár az iskola miatt kevesebb ideje van kikapcsolódni.
- Régebben jártam úszni, korcsolyázni Miskolcra és táncolni
hetente többször - sorolta a délutáni programokat Alexandra. Azonban bármennyire is szerettem mindezeket csinálni, választanom kellett, mert évről-évre egyre többet kell tanulni, ami persze a hobbiktól veszi el az időt. Az úszás és a korcsolya kiesett,
a tánc maradt a kosárban. Hétköznap iskola után hetente kétszer
jövök és hétvégén is járok egy másik táncedzésre.
Az edzések mellett azonban nem ritka, hogy a gyerekek különórákra is járnak, ha jobb jegyért hajtanak, felvételire készülnek
vagy egyszerűen csak az iskolában szeretnének jobban teljesíteni, magabiztosabbak lenni.
- Szükség van erre? Ennyi elfoglaltságra, az iskola mellett?kérdeztem Pálnokné Pozsonyi Márta pszichológust.
- Azt gondolom a gyerekeknek mindenképpen szükségük van
olyan tevékenységre, vagy tevékenységekre, ami az érdeklődésüknek megfelelő, hiszen az iskolában sok olyan dologgal találják szembe magukat, amit bár meg kell tanulni, nem biztos,
hogy érdekli őket. A legtöbb iskolában van lehetőség különböző szakkörökre, amit választhat a gyerek. A másik nagyon fontos az úgynevezett szabadidős tevékenység, például a sport, a
zene, a tánc.
- A mozgásnak ott kell lennie a délutáni programok között?
- Nagyon fontosnak tartom, hogy a mai digitális világban felnövő gyerekeknek mindenképpen kell, hogy mozgás is legyen
az életében. Nem kell, hogy versenysportoló legyen, nem kell,
hogy a hét minden napján edzésre járjon, csak szeresse, élvezze,
amit csinál. Sok neurológus és agykutató mutatta ki, hogy a mai
gyerekeknek, akik a televíziót nézik, a számítógépet böngészik,
illetve a telefonjukat nyomkodják, másként fejlődik az agyuk, a
rendszeres mozgás azonban segíti a fejlődésüket.
- Van, amikor már a gyerek az iskolában elfárad, és még ha szeret is sportolni, nehezen indul el.
- Én az iskolai megterhelést nagyon erősnek találom. Nem ritka,
hogy az általános iskolásoknak naponta akár hét órájuk is van.
Ezután kérni a gyerekektől, hogy menjenek haza, vegyék elő a
tankönyveket, a házi feladatokat és még tanuljanak legalább két
órát..... Ha összeszámoljuk az már kilenc munkaóra egy nap. Ez
irreális! Egy felnőttnek is hosszú ennyi ideig intenzíven, teljes
odafigyeléssel dolgozni.
- A napi tennivalók közül általában a tanulás marad a sor végére, ami sokszor becsúszik az estébe, ami a pihenéstől veszi el az
időt, hiszen reggel kelni kell.
- Sajnos ez így igaz! Pedig megfelelő mennyiségű alvásra bizony nagy szükség van, és ezt nekünk felnőtteknek kell jól megszervezni. Egy elsősnek fél kilenc körül már ágyban kellene lennie, de egy 12-14 évesnek is legalább kilenc órát kellene aludnia minden éjszaka. Hiszen, ha kipihent, akkor tud koncentrálni, a fáradt gyerek általában magatartási problémával küzd, pedig sokszor csak a napirendjét kellene beállítani, amiben 9-10
óra alvás is szerepel.
ema

Aktuális

2019. szeptember 19.
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Hajdúk a szigeten

Kultúra, gasztronómia, élmény

Bevallom, még soha nem voltam a
Hajdúk a szigeten rendezvényen,
itt volt már az ideje. Úgy képzeltem, afféle csendesebb, „mini” halászléfőző fesztivál. A voksomat
ugyan egyik mellé sem teszem, de
Füredi Zsuzsa szilvásgombócát, a
TiszaSzolg-osok toros káposztáját,
Kobold, a bivaly simogatását és azt
a hangot, amikor a karikás ostort
először sikerült megszólaltatnom,
azért egy darabig nem fogom elfelejteni.
Mintha az időjárás is tudott volna a fesztiválról, úgy érkezett meg a szombat: nem túl meleg, és nem is túl hűvös idő várta a Tisza-szigetre érkezőket. A programok nyitányaként a Derkovits Majorette Csoport és a Derkovits Fúvószenekar adott műsort, majd Bráz György polgármester köszöntötte a vendégeket. Mint megnyitó beszédében mondta, Tiszaszederkénynek
van kapcsolata a hajdúkkal, hiszen annak idején Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony hajdúcsaládokat telepített az akkori Szederkénybe, ezeknek a családoknak a leszármazottaiból még ma is élnek Tiszaszederkény városrészben.
- Azért állunk most itt ilyen sokan a színpadon
- mutatott a képviselő-testület megjelent tagjaira Bráz György -, mert ez egy olyan nagyrendezvényünk, aminek a pénzügyi hátterét
minden évben ez a képviselő-testület biztosítja a rendezvénykeretből. Köszönöm a képviselő-testületnek, hogy adtunk egy olyan rendezvényt a városnak és a környező településeknek, amely most már ötödik éve tart. Remélem,
hogy ez így lesz jövőre és azután is, hiszen ez
a sziget csodálatos - tette hozzá a polgármester,
aki egy-egy ajándékot nyújtott át Hajdúnánás
képviselőjének, Tóth Józsefnek, Polgár polgármesterének és dr. Fülöp György alpolgármesternek.
Bráz György után Tóth József szólt a közönséghez.
- Egy éve azt ígértem, hogy lehet akármilyen
idő, mi biztosan itt leszünk a fesztiválon. Szí-

vesen látunk mindenkit sátrainknál, ahol babgulyást, kolbászos lecsót, cserászkát és főtt kukoricát főztünk. Hoztuk még a jókedvünket és
a töretlen optimizmusunkat - mondta Tóth József.
És természetesen fellépő csoportjaikat is, csakúgy, mint Tiszaújváros. Közben már készek is
voltak az ételek a főzőcsapatoknál, bárki megkóstolhatta a finomságokat.
A polgáriak kitettek magukért, paraszti ételeiket sokan megkóstolták.
- Van benne egy kis titok azért - mondta Bán
János, a Polgári Lokálpatrióta Mozgalom sátránál -, hogy meddig kell a hagymát dinsztelni,
meg különböző apró fogások. A lecsót mindnyájan szeretjük, ennek van most itt az ideje.
Ezzel zárjuk a paprika, a paradicsom szezonját.
- Csak finomabbak ezek az ételek - mondta Mészáros László, akit lecsóval kínáltak a polgáriak
-, házi jellegűek, jobban hozzá vagyunk szokva ezekhez az ételekhez, mint a mostaniakhoz.
Otthon is sokszor főzünk slambucot, meg mikor, milyen ételek jutnak eszünkbe a hagyományosak közül.
Több mint száz adag toros káposztát készítettek
a TiszaSzolg-osok, és nem csak a finom étel, de
a szíves vendéglátás is ott marasztalt bennünket egy ideig. Füredi Zsuzsa látványkonyhájában szilvásgombóc főtt, alig győzték nyújtani,
szaggatni az asszonyok, olyan nagy sikere volt,
nem érdemtelenül. A kézművesek utcájában finomságok és apróságok várták a vásárlókat,
akik lassan-lassan azért összegyűltek.
- Még csak lengünk itt a tömegben - mondta Gombos Dávid -, nézelődünk, hogy mi a
helyzet, elvagyunk, jó az idő. Minden évben
ki szoktunk járni, itt lakunk Tiszaújvárosban,
azért ez nem távolság. Inkább ételeket kóstolni
jöttünk, édesanyám itt dolgozik, emiatt is szoktunk kijárni, de a programokat is szívesen megnézzük.
A népi játszótéren folyamatosan nagy volt a tömeg. Óriás csúzli, csigaverseny, képkirakó és
kalapdobálás - csak néhány az izgalmas ügyességi játékok közül. A zsibongáson túl Kobold
és Monster, a celeb bivalyok várták a gyereke-

Kobold és Monster, a gyerekek nagy kedvencei.

Íjjal, bottal, fokossal harcolnak a baranta-bemutatón.

Pulikkal és komondorokkal érkeztek a Diósgyőri Királyi Kutyások.
ket, és ezt szó szerint is lehet venni, hisz mindketten szeretik a társaságot, azt, ha velük foglalkoznak, és persze azt is, ha nyüzsgés van.
Gyakorlott celebként ment a pózolás is a rajtuk álló gyerekekkel, amíg a szülők elkészítették a fotókat.
- A gyerekjátszótéren már majdnem mindent
kipróbáltunk - mondta a családjával érkező
Gergely -, csizmát dobáltunk, gurítottuk a traktorkereket. A gyerekek nagyon élvezték, sok
díjat is nyertek, élvezetes volt az egész nap számunkra. A fellépések is nagyon jók, szóval tetszik.
Pár méterrel távolabb lóra pattanhattak az érdeklődők és érkeztek kutyák is, igazi, magyar
fajták. A Diósgyőri Királyi Kutyások pulikat és
komondorokat is hoztak magukkal.
- A pulik feladata elsősorban a nyáj terelése
volt - mondta Tóth Tamás -, az állatok egyben
tartása, a konda, a gulya ráncba szedése. A mudi és a pumi később alakultak ki, a mudi a legfiatalabb fajta. A kuvaszok és a komondorok pedig elsősorban őrzőkutyák voltak, akik védték
a kincset. Honfoglaló őseink, középkori eleink
nagy állattartók voltak, a kincset a nagy állatok
sokasága jelentette, ezt meg kellett védeni a ragadozóktól.
Nem csak Miskolcról, Debrecenből is érkeztek hagyományőrzők. Finom illatok vonzottak
oda bennünket, sült sertéshús készült mártással, a recept még azokból az időkből való, amikor nem evett a magyar se krumplit, se paradicsomot.
- Először megsütjük a húst - mondta Kósa Sándor -, a középkorban úgy csinálták, hogy főzték
és sütötték, vagy sütötték és főzték, tehát mind
a kettőn át kellett esnie. Mi most megsütjük jó
sósan, majd belekerül egy lenvászon anyagon
átszűrt szőlőlébe és vízbe, amibe teszünk borsikafüvet, mézet és tormát.
Nem csak főztek, lövöldöztek is a debreceniek,
a 17. század fegyvereivel.
- Alapvetően ilyenek voltak a Bocskai István
hadserege által használt fegyverek - mondta
Krémer Miklós, az egyesület tagja -, akkor a fő
haderőnem a puskások voltak, a puskás gyalogság. Ennek két részét mutattuk most be, a hajdúkat és a vörös darabontokat. A vörös darabont alapvetően milicia jellegű, városi besorozottakból áll, a hajdúk pedig kelet-magyarországi marhapásztorok, akik a törökkel, némettel, mindenkivel annyit kellett már hogy hada-

Dr. Fülöp György alpolgármesternek nyújtja át az ajándékot Bráz György polgármester.
kozzanak, hogy rengeteget tapasztaltak a hadviselésből. Ezt fel is használta Bocskai és felbérelte őket zsoldosnak, ez volt hadseregének
másik, tapasztalt része.
A tradicionális magyar harcművészettel is megismerkedhettek az érdeklődők, az Országos Baranta Szövetség egy csatát is bemutatott a színpad előtt, melyet régi eszközökkel vívtak.
- Az első baranta egyesület 1997-ben alakult mondta Falatovics Ádám -, az országos szövetség pedig 2004-ben jött létre, hogy összefogja az egyesületeket. Jelenleg a kis Magyarország területén 19 csapat működik, Felvidéken
három, Erdélyben hét, továbbá Svájcban és az
Egyesült Államokban is vannak baranta edzések. Sportegyesületként működünk, itt is vannak versenyek. Megtanulni nem nehéz, nyilván
minél több időt fordítunk rá, annál ügyesebbek
leszünk, annál gyorsabban tudunk haladni. Egy
szál bot kell csak hozzá, sok mindent a bottal és
fafegyverekkel alapozunk meg, később jönnek
majd be a fém eszközök, amikor már a technikai erő is megvan hozzá.
A lelkes kis csapat nem csak bemutatta tudományát, meg is tanította az érdeklődőket. Sokan - jómagam is - életében először fogtak a kezükbe karikás ostort, amit a kezdeti bukdácsolás után aztán csak sikerült megszólaltatni. Repültek a nyílvesszők, suhogtak a botok, miközben a háttérben már készülődött Radics Gigi,
az ő élő könnyűzenei koncertje zárta a Hajdúk
a szigeten fesztivált.
Fodor Petra

A debreceni hagyományőrző egyesület fegyverbemutatót is tartott.

Természet

6. oldal

2019. szeptember 19.

Tiszabecstől Szegedig

Zabos Géza emléktúra

Húsz évvel ezelőtt, 1999-ben hunyt
el Zabos Géza, a Tisza szerelmese. Az ő emlékére szerveztek vízitúrát a Tiszán. Balázs Tibor, Borbély Zoltán és Bagoly László a Tiszabecstől Szegedig tartó túra egészén részt vett, a folyó felső szakaszán Badonics Sándorral, míg az
alsó szakaszon Mártha Lászlóval
kiegészülve keltek útra.
- Borbély Zoltán barátom ötlete volt, hogy Zabos Géza bácsi halálának 20. évfordulójára szervezzünk egy emléktúrát - mondta Balázs Tibor
-, ő egy debreceni horgász. Amikor a Tisza-filmet csináltuk Géza bácsival, akkor ő is ott volt,
meglátogatott bennünket. Nagyon szerette Géza
bácsit, olvasta a könyveit, jó barátságban voltak.
A csapat június első felében indult útnak, voltak, akik hosszabb-rövidebb időre csatlakoztak,
de a túrán végig négyen vettek részt.
- Tiszabecs a 740-es folyamkilométernél van,

Balázs Tibor

onnan indultunk lefelé - folytatta Tibor -, sajnos csak Tiszalökig érkeztünk, hiszen a zsilip
nem üzemelt. Itt abba is hagytuk a túra első részét, hisz Tiszalökön közölték, hogy nem tudnak bennünket átzsilipelni, és bár annak idején azt vállalták, hogy azért gátolják el a Tiszát,
hogy villamosenergiát szolgáltassanak, és zsilippel vagy sólyapályával biztosítsák az úti forgalom áthaladását, ez nem történt meg, így itt
be kellett fejeznünk. Amiért emlékezetes maradt a túra, az az, hogy június elején voltunk, a
nagy árvíz apadó vizén haladtunk lefelé. Mindenhol sár, iszap, mocsár, horgászni alig lehetett, olyan zavaros volt a víz. És ami még érdekes, hogy Tiszalökig egy darab szúnyogot sem
láttunk, ott viszont nagyon sok szúnyog volt.
Régóta járom már a Tiszát, de ilyen mennyiségű szúnyogot ritkán tapasztaltam.
- Mikor indult a második szakasz? Hol sikerült
vízre tenni a csónakokat?
- Augusztus első felében négyen mentünk szintén, Badonics Sándor helyét Mártha László vette át. Nem tudtunk innen indulni, mivel Kiskörénél nem működött a zsilip, úgyhogy alatta,
Tiszaroffnál tudtuk vízre tenni a csónakokat.
Az út nagyon kellemes volt, egy hétig mentünk, egészen Szegedig. Jó volt a víz, sok halat
fogtunk, jól éreztük magunkat.
- Hogy teltek a napok?
- Reggel általában nyolc órára már indulásra készen álltunk, és napi 50 km-t haladtunk. Motoros
csónakokkal mentünk, de nem akartunk végigszáguldani a Tiszán. Kora délutánig haladtunk a
vízen, aztán kikötöttünk, főztünk, horgásztunk.
Volt, hogy 70 km-t mentünk, aztán egy napot el-

El sem tudjuk képzelni, hogy Kisköre alatt milyen a folyó. Minden kanyarban homokpadok.

Tiszabecstől Tiszalökig az apadó Tiszán haladtak a túrázók.
töltöttünk egy szép parton. Ahol jó volt a hely,
Dr. Zabos Géza munkássága
ott kikötöttünk, tábort vertünk. Én a csónakban
1924. december 29-én született Albertirsán.
aludtam, nem vertem sátrat, de volt, aki sátorCegléden járt gimnáziumba, ahol 1943-ban
ban töltötte az éjszakát. Olyan jókat lehet a vízen
érettségizett. 1948-ban abszolvált az Állataludni, aki nem fél a víztől, az jókat tud aludorvosi Egyetemen, ahonnan osztályellenes
ni a csónakban. Miután leértünk Szegedig, ketvolta miatt eltiltották. Ezt követően 1949ten visszajöttek autóval, mi pedig Bagoly Laci1952-ig betanított munkásként dolgozott a
val csónakkal jöttünk vissza Tiszaroffig.
martfűi cipőgyárban. 1952-ben visszavették
- Sokan voltak a vízen?
az egyetemre, még ugyanebben az évben ál- Találkoztunk ugyan túrázókkal, horgászokkal,
latorvossá avatták.
de nekem még eszemben vannak a ’80-as, ’90es évek, ahhoz képest most nagyon kevesen van1952 júliusában került a mezőcsáti járásba,
nak. Útközben összebarátkoztunk a halőrökkel,
ahol 35 évig volt körzeti állatorvos. 1961rendőrökkel, az adott szakaszokon területi jetől volt tiszaszederkényi lakos. 1970-ben tetgyeket kaptunk, tiszteletjegyeket, odahozták nete le a szakorvosi vizsgát. Az 1971-ben megkünk a partra. Sokan segítettek, támogattak benalakult TVK Horgász Egyesület alapító tagnünket. Benzint hoztak, lejöttek a partra autója, majd elnöke, leköszönése után tiszteletval, elvittek bennünket vásárolni. A Zabos Géza
beli elnöknek választották. 1990-1994 köHorgász Egyesület pólót is csináltatott nekünk
zött önkormányzati képviselő az SZDSZ
erre az alkalomra, és Géza bácsi rokonai is megszíneiben, a Környezetvédelmi Bizottság elajándékoztak bennünket direkt erre az alkalomra
nöke, a Kulturális Bizottság tagja, környepalackozott borral és olyan konyakkal, ami Géza
zetvédelmi tanácsnok. Elhivatott környezetbácsi kedvence volt.
védőként járta az ifjúsági- és horgásztábo- Géza bácsi emléke él a Tiszán?
rokat, hogy írásaival, előadásaival felkeltse
- Amikor megálltunk beszélgetni ismerősökkel,
a fiatalok érdeklődését a környezetvédelem
régi horgászokkal, mindig szóba került. Az időiránt. Rendszeresen jelentek meg publiciszsebbek igen, tudják, hogy ki volt ő, sajnos a fitikái, írásai a Krónikában és a Magyar Horatalok már nem annyira.
gászban, ez utóbbi folyóirat szerkesztőségi
- Szép volt a Tisza?
szakbizottságának tagja volt. Hetente foly- A Tisza mindig szép annak, aki szereti. Teltatásokban közölte a Krónika Tiszahát, kojesen más Kisköre alatt, ott minden kanyarrábban pedig Csátország illetőleg Abaújorban homokpadok vannak. El se tudjuk képzelni, hisz mifelénk duzzasztott víz van, egyedül
szág című írását, később ez egy kötetben jea Hejő-torkolatnál van egy kis homokbucka. A
lent meg. Hosszú évekig volt a MOHOSZ
víz tiszta, gyönyörű, arrafelé nincs szemét.
Országos Választmányának tagja. A tiszaújZabos Géza emlékét máig őrzi a Tisza. És nem
városi horgászegyesület 2000. január 8-án
csak itt, ahol horgászegyesület és sétány is vidöntött úgy, hogy felveszi az egykori nagy
seli a nevét.
horgász, a Tisza szerelmesének nevét. 1999.
Fodor Petra
május 28-án hunyt el.

Évadzáró horgászverseny

Csendben a természetben

Benépesült a sajószögedi Tolnai tó
szombaton. Évadzáró horgászversenyt rendezett a Zabos Géza Horgász Egyesület, melyre 59-en neveztek. Bár az idő kissé szeles volt és
a kapás sem volt az igazi, ez senki
kedvét nem szegte. Jó hangulatban,
jó eredményekkel zárult a nap.
- Eddig három törpeharcsát fogtam csak - mutatja Pintér László -, elég kicsik. Nem is gyakran jövök ide, inkább az Örösi tóra járok horgászni, meg néha a Tiszára. Az idei év elég
gyenge volt, nem sok halat fogtam, igaz, időm
se sok volt horgászni.
Dobos Károly - ahogy a legtöbb horgász - nem
igazán a halért lógatja a botot, inkább az élményért. Azért ezen a napon az ő haltartója sem
maradt üresen.
- Két törpeharcsát fogtam, szép nagyok, pucolnivalók - mondja Károly. - Nem panaszkodom
az évadra, szép halakat fogtam idén és elég sokat is. Igaz, a család nem nagyon szereti a halat,
de amit megfogok, azt megesszük, azért mindig elfogy. Ötven éve horgászok már, a csendet
és a természetet nagyon szeretem. Ez a lényeg
az egészben, hogy kikapcsolódjak.
Kozma József már nyugdíjas, ő is gyakran ül a
vízparton, heti kétszer is elmegy horgászni, ha
ideje úgy engedi.
- Most úszós technikával próbálkozom - mondja -, de nagyon nehezen indult be. Nagy a szél,

és még csak most fogtam az első halat. Másfél
óra van még a versenyből, megpróbálok hajrázni. Valószínűleg ez a nap nem az én napom
lesz, tudja, olyan ez, mint Murphy törvénye. Jó
ez a horgászhely, amikor nincs verseny, de amikor verseny van, akkor valami oknál fogva nem
akar működni.
A versenyzők közt ott van Kiss Béla, az egyesület elnöke is. Van, miről beszélgeti vele, az
idén ugyanis tisztújítás volt az egyesületnél,
sok új tag került az elnökségbe, a változások
éve volt az idei.
- Van, ami még kicsit döcögősen megy - mondja az elnök -, de azt gondolom, hogy jövőre már
minden a lehető legjobban fog működni. A tavak egy részébe süllőfészkeket fog majd elhelyezni az új horgászmesterünk, ami az előnevelésben segít, ezt érdemes lesz majd figyelni.
Horgászni van hol, hisz kijelölés útján elnyertük a Tisza és a Sajó korábbi szakaszainak kezelését, a MOHOSZ (Magyar Országos Horgász Szövetség) hozzájárulásával olyan együttműködést kötöttünk az Észak-Magyarországi
Horgászegyesülettel, hogy a Sajó teljes hos�szán horgászhatnak az „északosok” és mi, a
Zabos Géza egyesület tagjai. Sajnos a Nyugati főcsatorna elkerült tőlünk, de itt a Hejőkürti-, a Nagycsécsi-, a Tolnai-, az Erdészeti- és az
Örösi tó, ez olyan négyszáz hektár körül van,
éves szinten pedig 250-260 mázsa halat telepítünk 21-22 millió forint értékben.

Ötvenkilencen neveztek az évadzáró versenyre.
- Minderre mennyi horgász jut?
- Túlléptük a kétezret, ami nagyon jó eredmény. Az is, hogy négyszáz gyerekhorgász tagunk van. A gyermeknapi horgászversenyen is
100-120-an indulnak, több iskolában működtetjük a pecasulit, jó erre nevelni a gyerekeket.
A gyereknapi versenyeken is látom, hogy sokszor a lányok ügyesebbek mint a fiúk, ennek mi
nagyon örülünk. A gyerekek így megszeretik a
természetet, védik a környezetüket, nem szemetelnek, megszokják a rendet. És nem utolsó
sorban itt vannak a szabadban és nem otthon a
telefonjaikat nyomkodják.
Fodor Petra

Eredmények
Női kategória: Bán Szilvia (420 g)
Ifjúsági kategória: Jónás Dorina (1140 g)
Férfi úszós kategória: 1. Csengeri László
(2920 g), 2. Gál Péter (1980 g), 3. Horváth
Sándor (1600 g).
Férfi fenekezős kategória: 1. Czaga Tibor
(11220 g), 2. Bacsó József (5440 g), 3. Szabó Sándor (4160 g), 4. Klein Zoltán (3820
g), 5. Bartók József 3100 g).
Legnagyobb hal: Czaga Tibor (3480 g)
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Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár
DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Derkó MiniGaléria
Csernaburczky Ferenc képzőművészeti kiállítása
Látogatható: szeptember 30-ig.
Szeptember 26. (csütörtök) 17.00 óra
Ötórai tea - Négylábú pszichológia
Előadó: Nyakas Gábor

VÁROSI KIÁLLÍTÓTEREM

Válogatás kortárs képzőművészek remekeiből kiállítás
Látogatható: szeptember 28-ig.

TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ

Szeptember 19. (csütörtök) 17.00 óra
A NŐ marketingje - Nyitás, újrakezdés társvesztés után
Előadó: Singer Magdolna író, újságíró, gyásztanácsadó

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR

Szeptemberben történt - kamarakiállítás
Látogatható: szeptember 27-ig.
Helyszín: a könyvtár földszintje
Szeptember 19. (csütörtök) 16.30 óra
Rajzolj és alkoss velünk!
Vezeti: Barnóczki Ulrike gyermekkönyvtáros, grafikus
Helyszín: a gyermekkönyvtár
Szeptember 24. (kedd) 16.30 óra
Családi játszóház
Vezeti: Pomichal Anna és Barnóczki Ulrike gyermekkönyvtárosok
Helyszín: a gyermekkönyvtár
Belépődíj: 300 Ft
Szeptember 25. (szerda) 10.00 óra
Lelki fitnesz várandósoknak és kisgyermekes anyukáknak Elvárások és fejlődés
A beszélgetést vezeti: Ujjné Tellér Gabriella könyvtáros, fejlesztő biblioterapeuta
Helyszín: a Gyermekkönyvtár
Szeptember 25. (szerda) 17.00 óra
PC KLUB - Okostelefonok használata a mindennapokban
A foglalkozást vezeti: Békési László könyvtáros
Helyszín: a könyvtár előadóterme

TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR

Szeptember 20. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután - Játéklehetőség logikai és stratégiai társasjátékokkal, kártyajátékokkal
Játékmester: Borsósné Doktor Éva könyvtáros
Szeptember 24. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit
Kedves Szülők!
Értesítem Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vándor Sándor
Zeneiskolájába beiratkozott növendékek térítési díjának befizetési határideje 2019. október 15.
A befizetések rendezésére hétköznapokon 9.00 – 17.00 óráig
van lehetőség a Vándor Sándor Zeneiskola épületében (3580
Tiszaújváros, Teleki B. u. 5.).
Kérem, hogy a befizetést mindenki szíveskedjen teljesíteni!
Hok Csaba
		
intézményvezető

A Tisza TV műsora
Szeptember 19., csütörtök
9:00 Héthatár: Választás - Egészségnap - Tovább zöldül Tiszaújváros - Könyvbemutató - Évadzáró horgászverseny Alaitner torna - Foci
18:15 Hétről-Hétre: A megtervezett város - Közlekedjünk
szabályosan és türelmesen! - Hajdúk a szigeten - Lili sikere Iskola, edzés, különóra - Közelmúlt - Foci
(A műsor a szerdai adás ismétlése)
Szeptember 25., szerda
18:00 Héthatár: Poloskatámadás - Fűtünk ha kell! - „Szemét
futás” - Nyelvvizsga kötelező - HPV - Eladó a rezsiutalványom!
18:15 Hétről - Hétre: Fúvós jubileum - Választunk! - Sport –
Közelmúlt - Pro Urbe Klub
Szeptember 26., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: A szerdai adás ismétlése
Utána: A testületi ülés ismétlése

Kultúra
Toborzó a művészeti csoportokba
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár művészeti
csoportjai új tagok jelentkezését várják.
Az ifjúsági mazsorettcsoportba 10 éves, a gyermekcsoportba
3-4 éves kortól várja Bognár Imre mazsorettoktató a tánc és
botforgatás iránt érdeklődő lányokat.
A Kisbocskor Néptáncegyüttes 7-9, a Pántlika Néptáncegyüttes 10-13 éves korú, táncolni, énekelni szerető lányokkal és
fiúkkal bővítené tagjai létszámát. A vidám hangulatú csapatban az intenzív mozgást, a sikeres fellépéseket, a hagyományok elsajátítását Losonczi Benjámin Róbert garantálja.
A Derkovits Fúvószenekar utánpótlás csoportja zenei előképzettséggel rendelkező gyermekeket és fiatalokat hív 10-11
éves kortól, hogy csatlakozzanak hozzájuk. Aki a közös muzsikálás élményére vágyik, itt a helye! Zenekarvezető: Arnóczky Zoltán karnagy.
A Bokréta Citerazenekar 8 éves kortól hívja egy családias
hangulatú csapatba azokat, akiket érdekel ez a ma már igen
ritka, de annál szebb népi hangszer, a zenei hagyományok
ápolása, őrzése. Művészeti vezető: Oláh Dezső.
A Tiszavirág Foltvarró Kör olyan tagokkal bővítené a csoportját, akik jártasak a varrásban, és egy jókedvű, összetartó közösségben szívesen elsajátítanák a különböző foltvarró
technikákat, melyek segítségével szép és hasznos tárgyakat
készíthetnek saját maguk és családjuk örömére. A csoport vezetője: Mag Kálmánné.
Bővebb információ kérhető a Derkovits Művelődési Központban személyesen, vagy az alábbi telefonszámon: 49/542005.

7. oldal

SZÍNHÁZ HATÁROK NÉLKÜL 2019

2019. október 11. (péntek)
18.00 óra: Színház Határok Nélkül 2019 ünnepélyes megnyitója Hippolyt, a lakáj - zenés vígjáték
Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulat
2019. október 26. (szombat)
19.00 óra: A Padlás - musical
Komáromi Jókai Színház
2019. november 16. (szombat)
19.00: óra Lila ákác - szerelmes história
Szabadkai Népszínház Magyar Társulat
2019. november 18. (hétfő)
RÁADÁS előadás
18.00: óra Népek tengere - folklór
Szigligeti Színház - Nagyvárad Táncegyüttes
Jegyek 2019. szeptember 24-étől kaphatók a Derkovits Művelődési Központ jegypénztárában.
Teljes árú: 2.500 Ft
Nyugdíjas, diák: 2.200 Ft
Ráadás előadás egységesen: 1.500 Ft
Bérlet: 6.700 Ft
A Tiszaújváros kártya teljes árú belépőjegy vásárlása esetén
10 % kedvezményre jogosít.
A jegypénztár bank- és SZÉP kártya elfogadóhely!
Tel.: 49/542-009

Pálinkamustra

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár Tiszaszederkényi Művelődési Háza Pálinkamustrát hirdet.
Helyszín: Szüreti mulatság - „Villa Scederkyn” Tájház
Időpont: 2019. október 5. (szombat)
Az esemény célja a házi fogyasztásra főzetett pálinkák/párlatok megmérettetése, a pálinkakészítők megismerése, valamint a minőségi magyar pálinka népszerűsítése.
Nevezési feltételek:
- a versenyeztetni kívánt pálinkából/párlatból minta benyújtása 0,5 literes, lezárt üvegben
- nevezési lap kitöltése, mely tartalmazza a versenyző nevét,
a pálinka/párlat fajtáját, főzésének évét, alkoholfokát és érlelési módját (hordós, ágyazott)
- a mintának minden jogszabálynak meg kell felelnie, ellenőrzés esetén a nevező igazolja a pálinkafőzés körülményeit
- egy személy maximum 3 mintával nevezhet
-nevezési díj nincs
A minta leadási határideje: 2019. október 3. (csütörtök) 14.00
óra
A minta leadási helyszíne: Tiszaszederkényi Művelődési Ház
– Füredi Zsuzsanna művelődésszervező. Tel.: 70/383-2654.
Eredményhirdetés: 2019. október 5. (szombat) 15.30 óra

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
Hamvas Béla Városi Könyvtár
Felhívása
Kedves Olvasóink!
A Pöttyözzön! játék pontgyűjtő lapjait 2019. szeptember 28.
(szombat) 13.00 óráig adhatják le a könyvtárban.
A nyilvános nyereménysorsolást 2019. október 1-jén 11.00
órakor tartjuk a könyvtár előadótermében, melynek eredményét ezt követően honlapunkon és facebook oldalunkon tes�szük közzé.
A nyertesek 2019. október 6-án a Könyves Vasárnapon 17.00
órakor vehetik át ajándékaikat.
Bővebb információ a Hamvas Béla Városi Könyvtárban
(Széchenyi u. 37.),
a 49/542-006-os telefonszámon, vagy a konyvtar@tujvaros.
hu email címen kérhető.

Közlemények

8. oldal

Szünidei gyermekétkeztetés
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét, hogy az ingyenes szünidei étkezés az
őszi szünetben valamennyi, azaz 4 munkanapon (2019. október 28., 29., 30., 31.),
a téli szünetben valamennyi, azaz 5 munka-napon (2019. december 23., 30., 31.,
2020. január 2., 3.), a tavaszi szünetben
valamennyi, azaz 2 munkanapon (2020.
április 9., 14.) keresztül a Központi Étteremben (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),

Tiszaszederkény városrészben élők esetében az Esély Napközi Otthonban (Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) vehető igénybe,
helyben történő elfogyasztással.
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető, melynek benyújtási határideje az őszi szünetre vonatkozóan 2019. október 25., a téli szünetre
vonatkozóan 2019. december 20., a tavaszi szünetre vonatkozóan 2020. április 8.
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevéte-

léhez szükséges nyilatkozat benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán (I.
em. 114. iroda), valamint postai úton (3580
Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Ha a szülő/törvényes képviselő a gyermek
számára a szünidei gyermekétkeztetést nem
kívánja igénybe venni, a nyilatkozatot nem
kell kitölteni és benyújtani!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Veszélyes hulladék begyűjtése

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy városunkban az ECOMISSIO
Kft. közreműködésével ismételten megszervezzük a lakossági körben keletkező
veszélyes hulladékok begyűjtését. Ennek
keretében a gyűjtőpontokon az alábbi, a
környezetre veszélyes hulladékféleségek
adhatók át:
- festékmaradékok, festékes göngyölegek, lakkmaradékok és ezek csomagolóanyagai,
- fáradt olaj, (motorolaj, hajtóműolaj) olajos göngyölegek,
- elektronikai hulladékok, (háztartási gépek és elektronikai hulladékok)
- akkumulátorok, szárazelemek,
- háztartási vegyszerek és azok csomagolóanyagai,
- kozmetikai szerek és azok maradványai,

- növényvédő szerek, rovarirtó szerek és
azok maradékai, csomagolóanyagai,
- használt háztartási sütőolaj és sütőzsiradék,
- fénycsövek, izzók,
- autógumi,
A hulladékok átvételének időpontja:
2019. szeptember 30. és október 3. között.
Helyszínek: 1.nap – szeptember 30. (hétfő)
Tiszaújváros 1. számú mobil gyűjtőpont
– a Sajó út és a Lévay út csomópontjában
2.nap – október 1. (kedd)
Tiszaújváros 2. számú mobil gyűjtőpont
- az Örösi út 42-44. és a 46-48. épületek
közötti parkolóban
3.nap – október 2. (szerda)
Tiszaszederkény városrész területén kijelölt mobil gyűjtőpont

- az Esély Napközi Otthon udvarán (Dózsa Gy. út)
4.nap – október 3. (csütörtök)
Tisza-part városrész területén kijelölt mobil gyűjtőpont
– Neumann J. utca, a Szabadidőházzal
szemközti parkolóban
A gyűjtőpontokon a lakosság a fentiekben
felsorolt hulladékokat az 1. és 2. gyűjtési napokon 9.00 órától 18.00 óráig, a 3.
gyűjtési napon 9.00 órától 16.00 óráig, a
4. gyűjtési napon 9.00-15.00 óráig térítésmentesen adhatja át.
Figyelem! A lakossági körben keletkező
veszélyes hulladékok csak a lakcímkártya
bemutatásával adhatók le!
Védjük együtt lakókörnyezetünket és természeti értékeinket.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató
Központ bevezetésével kapcsolatosan
Tisztelt Szálláshely-szolgáltatók!
A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató
Központ (a továbbiakban: NTAK) célja
az országos statisztikai adatgyűjtés segítése és a magyarországi turizmusfejlesztéshez szükséges szálláshelyek vendégforgalmi-adatainak naprakész biztosítása,
a szektor átláthatóságának megteremtése,
továbbá a szálláshely-szolgáltatók adminisztrációs terheinek és kötelezettségeinek csökkentése.
Az adatszolgáltatást, valamint a NTAK
működését a 2016. évi CLVI. törvény és
a 237/2018. (XII.10.) Korm. rendelet tartalmazza. A hivatkozott jogszabályok határozzák meg a regisztráció ütemezését, a
kötelező adatszolgáltatás rendjét, a főbb
technikai, valamint a vendéglátónyilvántartó-szoftverre vonatkozó adatokat. A
NTAK üzemeltetőjeként Magyarország
Kormánya a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-t (a továbbiakban: MTÜ) jelölte ki.
2019. június 28-ától a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) 5. § (3)
bekezdése értelmében szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshelykezelő
szoftverrel! A tevékenység megkezdésére
vonatkozó bejelentéshez pedig mellékelni kell a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot is.
A 237/2018. (XII.10.) Korm. rendelet értelmében a NTAK-hoz történő adatszolgáltatás is szálláshelykezelő szoftveren
keresztül valósul meg.
A jogszabály alapján az adatszolgáltatási
kötelezettség ütemezetten történik:
2019. július 1-jével a szállodáknak,
2019. október 1-jével a panzióknak, míg
2020. január 1-jével a kempingeknek,
üdülőházaknak, közösségi- és egyéb szálláshelyeknek kötelező a NTAK kommunikációra képes szálláshelykezelő szoftvert alkalmazniuk.
A részletekről a NTAK honlapján https://
info.ntak.hu/ találhatnak folyamatosan

frissülő részletes információkat.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a
- szállodáknak és panzióknak 2019. november 30. napjáig kell dokumentummal
igazolniuk a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felé, hogy rendelkeznek szálláshelykezelő szoftverrel, valamint nyilatkozniuk kell, hogy a Korm. rendelet 1.
melléklet 1-2./ pontjaiban meghatározott
bejelentési és üzemeltetési követelményeknek megfelelnek;
- kemping/üdülőház/közösségi szálláshely/egyéb szálláshely típusú szálláshelyeknek 2019. november 30. napjáig kell
dokumentummal igazolniuk a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felé, hogy rendelkeznek szálláshelykezelő szoftverrel, valamint nyilatkozniuk kell, hogy a
Korm. rendelet 1. melléklet 3-6./ pontjaiban meghatározott bejelentési és üzemeltetési követelményeknek megfelelnek.
Új szálláshelytípust vezetett be a jogszabály „magánszálláshely” elnevezéssel,
mely az a nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, magánszemély vagy egyéni vállalkozó által hasznosított lakás vagy üdülő, illetve azok egy
lehatárolt részének és hozzátartozó területének hasznosítása, ahol a szobák száma
legfeljebb nyolc, és az ágyak száma legfeljebb tizenhat.
Azon egyéb szálláshely-szolgáltatók,
akik az új jogszabályi előírások szerint
megfelelnek a magánszálláshelyre vonatkozó követelményeknek, 2021. december 31-ig kérelmezhetik, hogy a jegyző a
szálláshely-szolgáltatási bejelentését magánszálláshely szolgáltatásra módosítsa. A kérelemmel egyidejűleg dokumentummal kell igazolniuk, hogy rendelkeznek szálláshelykezelő szoftverrel, továbbá nyilatkoznak, hogy a Korm. rendeletben meghatározott bejelentési és üzemeltetési követelményeknek megfelelnek.
A szálláshely fekvése szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzője 6 évente legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a szálláshely-szolgáltatókat és a szálláshelykezelő szoftver meglétét!
NTAK kompatibilis szoftverek https://in-

fo.ntak.hu/szoftverek/
A szálláshely-szolgáltatók az adatszolgáltatási kötelezettségeiket NTAK kompatibilis szoftverekkel teljesíthetik. A kevesebb, mint 8 szobával, 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek a piacon elérhető
szoftverek mellett az MTÜ által ingyenesen biztosított szoftvert is választhatják. Részletesebb információt a https://info.ntak.hu/ingyenes-szoftver/ oldalon olvashatnak.
A NTAK elektronikus felülete (a továbbiakban: NTAK Portál felület) a felhasználók számára lehetőséget nyújt a NTAK
adatbázisában tárolt adatok vagy az abból
készült riportok eléréséhez. Ezen a felületen kell elvégezni a szálláshely-szolgáltató és a szálláshely regisztrációját, valamint az adatszolgáltatások teljesítéséhez
szükséges technikai lépéseket.
Az adatszolgáltatás megkezdéséhez szükséges a szálláshely-szolgáltató és szálláshely regisztrációja a NTAK Portál felületén, valamint a kapcsolat és az adatszolgáltatás hitelességét biztosító tanúsítványok megszerzése és feltöltése a szálláshelykezelő szoftverbe. Ennek menetéről
bővebb információ a https://info.ntak.hu/
gyik/ oldalon található.
A szálláshelykezelő szoftver automatikusan nem váltja ki a „Vendég- és idegenforgalmi adónyilvántartást”, hiszen
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.
törvény 49. § (1) bekezdése értelmében a
havi idegenforgalmi adóbevallást az adózó azonosításához, az adóalap, a mentességek, a kedvezmények, az adó alapja és összege megállapításához szükséges együttes adatok ismeretében van mód
elkészíteni, illetve ellenőrizhető módon
alátámasztottan elévülési időig megőrizni. A bevallás tartalmát az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendeletben foglaltak határozzák meg.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

2019. szeptember 19.

Ülésezik
az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2019. szeptember 26-án, csütörtökön 10 órától ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozótermében.
Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat állami kitüntetések adományozásának kezdeményezésére
2. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” adományozására
Nyilvános ülés:
1. Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
8/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához történő csatlakozásra
3. Beszámoló a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 2017/2018.
és 2018/2019. nevelési évben végzett tevékenységéről
Kérdések

Szelektív begyűjtés

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros,
Tiszaszederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött
hulladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok) házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató
2019. szeptember 19-én (csütörtökön) végzi el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi
internetes elérhetőségen tekinthetik meg:
http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/ index.php/
szakrendelesek
Nagyné Kántor Judit főigazgató

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

Közérdekű telefonszámok
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600
B-A-Z Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi
Járási Hivatal (49) 795-026
B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
(49) 341-244, (49) 341-168

Közterületi SOS hívószám

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

Zöld szám

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

Kiss Zoltán József

a 3. sz. választókerület képviselője
2019. szeptember 25-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

2019. szeptember 19.
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet 1 fő karbantartó munkakör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony
keretében, három hónapos próbaidő kikötésével 1 év határozott időre szóló alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- Szakközépiskolai vagy szakiskolai végzettség
Előnyt jelent:
- B, C kategóriás jogosítvány
- Szakmai gyakorlat
- Faipari végzettség (ács, asztalos, bútorasztalos)
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget igazoló oklevél, jogosítvány másolatot
- Hozzájáruló nyilatkozatot az álláshirdetésben foglalt személyes adatok kezeléséhez az álláshirdetéssel összefüggésben
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Általános karbantartói, javítási, hibaelhárítási munkák elvégzése az üzemeltetett épületekben
- Egyéb felmerülő karbantartási munkák elvégzése
- Szakszerű üzemzavar elhárításban való részvétel
Bér megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 24.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve,
illetve elektronikusan a varosgazda@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-636
Tiszaújváros, 2019. szeptember 09.
Kerékgyártó István ügyvezető
Kisgyermeknevelő munkakör
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ állást hirdet 1 fő
kisgyermeknevelő munkakör betöltésére.
Feladatai: három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése,
harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és
egyéni sajátosságok figyelembevételével.
A jogviszony időtartama: várhatóan 2021. augusztusig tartó
határozott idejű kinevezés, 4 hónap próbaidő kikötéssel.
Jelentkezési feltételek:
- önéletrajz,
- csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA); vagy bölcsődei
szakgondozó (OKJ); vagy csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ); vagy csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó
(OKJ); vagy csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ);
vagy kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ); vagy csecsemőés kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ); vagy csecsemőés gyermekgondozó (OKJ) végzettséget igazoló bizonyítvány
másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes hatósági erkölcsi
bizonyítvány a Gyvt. 11/A. § (8) a)-d), e) bekezdései alapján,
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok az álláshirdetéssel összefüggésben szükséges kezeléséhez,
- nyilatkozat, amely szerint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.
§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
Bérezés a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint.
A jelentkezési feltételekben megadott valamennyi dokumentumot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Jelentkezni csak a jelentkezési feltételekben felsorolt valamennyi dokumentum együttes
benyújtásával lehet, ellenkező esetben a jelentkezés érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni az állás iktatószámát:
2435/2019. valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.
Az álláshirdetés megjelentetője fenntartja magának a jogot,
hogy az álláspályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A jelentkezés határideje: 2019. szeptember 30.
A jelentkezések elbírálásának határideje: 2019. október 04.
Az állás a jelentkezések elbírálását követően azonnal betölthető.
Az állással kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-es telefonszámon lehet.

Zöld növényi hulladék

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.)
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 2019. szeptember
26-án, csütörtökön végzi el.
A hulladékgyűjtő zsákokat az érintett városrészekben kiosztották, de a zöld növényi hulladék jelöletlen zsákokban is kihelyezhető az átadási pontokon.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Hirdetmények
Családsegítő munkakör

„A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (cím: 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére határozatlan időre, családsegítő munkakör betöltésére, Család- és
Gyermekjóléti Szolgálatnál.
Feladatai:
- családgondozás,
- egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek, krízishelyzetek kezelése
- bővebben: 1993. évi III. törvény, 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet
A jogviszony időtartama:
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
- felsőfokú képesítés - 15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet
II. rész 1. Család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítőre vonatkozó képesítést igazoló oklevél másolat,
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyít-
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vány a Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdéseinek megfelelően,
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
Bérezés:
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba,
Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező
esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázat azonosító számát: 2198-5/2019., valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. szeptember 25.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.
Az állás a pályázatok elbírálása után azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-es telefonszámon lehet. Az intézmény honlapja: www.human.tujvaros.hu. A pályázati felhívás
a NKI honlapján 2198-5/2019. azonosító számon 2019. szeptember 10. napján megjelenik.

Esetmenedzser munkakör

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (cím: 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére esetmenedzser munkakör betöltésére, Család- és Gyermekjóléti Központba.
Feladatai:
- családgondozás,
- egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek, krízishelyzetek kezelése
- bővebben: 1997. évi XXXI. törvény, 15/1998. NM rendelet.
A jogviszony időtartama:
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
- felsőfokú képesítés – 15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet
II. rész 1. Alapellátások – 1/a. Család- és gyermekjóléti központ - esetmenedzserre vonatkozó képesítési előírások valamelyike,
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyít-

vány a Gyvt. 11/A. § (8) a)-d), e) pontjai alapján
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
- nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 11/A. §
(8) bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn
Bérezés:
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba,
Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező
esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázat azonosító számát: 2197-3/2019., valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2019. szeptember 25.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-ös telefonszámon lehet. A pályázati felhívás az NKI honlapján 2197-3/2019. azonosító számon
2019. szeptember 10. napján megjelenik.

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő műszaki előkészítő munkakör betöltésére, 4 hónap
próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés, műszaki és/vagy épület gépészeti középfokú végzettség
(építészeti szakma csoportba tartozó szakképesítés)
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, TERC program ismerete
Feladatok:
• Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által üzemeltetett épületek állag megóvásával kapcsolatos feladatok
• közüzemi szolgáltatókkal kapcsolat tartás, ügyintézés
• energiahatékonyság, energiafelhasználás nyomon követése
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak
jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993.
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi

CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
Munkaidő a napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot,
• bizonyítvány másolatot,
• erkölcsi bizonyítványt,(visszaigazolás megléte)
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat
• a borítékon fel kell tüntetni az 1017-8/2019. számot.
A pályázat benyújtásának határideje:2019.09.25.
A pályázat elbírálásának határideje:2019.09.27.
Az állás betölthető: 2019.10.02.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: 06-49/548-383
Kósa- Tóth Zoltán
igazgató

Közétkeztetési csoportvezető munkakör
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő közétkeztetési csoportvezető munkakör betöltésére, 4
hónap próbaidő kikötéssel, határozott időre szóló (2021.12.31.)
kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• középfokú képesítés, élelmezésvezető
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• számítógépes ismeretek
• előnyt jelent: hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, élelmezési program- HACCP
ismerete
Feladatok:
• közétkeztetési csoport vezetése, irányítása
• élelmezési program ismerete és használata
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak
jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993.
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény

végrehajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
Munkaidő napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot
• bizonyítvány másolatot
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat
• a borítékon fel kell tüntetni az 1017-9/2019. számot
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 09. 25.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 09. 27.
Az állás betölthető: 2019. 10. 02.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet. Cím: 3580. Tiszaújváros,
Bethlen Gábor u. 7. Telefon: 06-49/548-383
(A 2019.szeptember 12-i lapszámban a pályázati felhívást tévesen, határozatlan idővel hirdettük meg, ezért szíves elnézésüket kérjük!)
Kósa-Tóth Zoltán
igazgató
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Hirdetés/Közlemény
2019. szeptember 19.
Rágcsálómentesítés
Tiszaújváros rágcsálómentességének őszi fenntartási munkái a 2019. szeptember 18. - október
16. közötti időszakban zajlanak a város területén (beleértve 3. sze., 4. sze. Kertváros, Örösi úti
lakópark, Tiszaszederkény városrész, Tisza-parti városrész), a csapadékcsatorna hálózaton és
a megjelölt felszíni gócterületeken.
A munkálatok során véralvadásgátló hatóanyagú szer, Broditop Forablock kocka lesz kihelyezve. Hatóanyag: Brodifakum, 0.005 g Bitrex védelemmel ellátva, III. forgalmazási kategóriájú,
szabadforgalmú szer. A Broditop antikoaguláns, ellenszere a K-1 vitamin.
A munkálatok 2019. szeptember 18-án reggel kezdődtek el a város 1. sze. területének kezelésével. Az egy hónap alatt folyamatosan történik a fenntartó kezelés, illetve ezt követően a vis�szaellenőrzés.
Az utolsó fázisban a próbakockák kihelyezését követően az őszi rágcsálómentesség fenntartásának eredményességi vizsgálata 2019. október 16-án lesz.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

FEEDER HORGÁSZVERSENY
A Zabos Géza Horgász Egyesület 2019. szeptember 28-án (szombaton) feeder horgászversenyt
szervez a sajószögedi Erdészeti tavon.
Program:
Gyülekezés: 6.30-tól
Sorsolás: 7.00-tól
Verseny: 8.00-11.00-ig
Eredményhirdetés: 11.30-tól
Nevezési díj: 1.000,- Ft/fő, mely a helyszínen fizetendő.
FIGYELEM! A nevezéshez előzetes regisztráció szükséges! A verseny minimum 30 fő nevezése esetén lesz megtartva!
Amennyiben nincs 30 fő nevező a horgászverseny elmarad!
A nevezni 2019. szeptember 26-ig (csütörtökig) személyesen és telefonon is lehet az egyesület
irodáján (Tiszaújváros, Bartók B. u. 7. fszt.1. telefon: 0649/343-000) nyitvatartási időben (hétfő, szerda, péntek 13-17, kedd, csütörtök 8-12 óra).
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Makó Zoltán versenyfelelős
Az Örösi úton 2 szobás II. emeleti
panelprogramos lakás eladó.
Érd.: 06-20/256-3188
Mátyás király úti garázssoron garázs
eladó. Érd: 06-20/438-8938
Kétszer 135 nm-es családi ház eladó
Sajószögeden. Szigetelt, új tetőborítás bitumenes zsindellyel.
Érdeklődni.: 20/366-3902

Sport

2019. szeptember 19.

Kajak-Kenu

Labdarúgás

Négy érem Pozsonyból,
tíz Miskolcról

A kétszeres bronzpáros.
Fantasztikusan szerepelt a Pozsonyban, a 15-16-17
évesek legrangosabb eseményén, az Olimpiai Reménységek Versenyén a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület csapata.
Elégedett lehetett Betlenfalvi István edző, hiszen Máró Anna mindkét egyéni olimpiai számban (500 m-en, és 200 m-en)
mondhatni, simán nyerni tudott. Az első nemzetközi versenyén
szereplő Márton Tündével párosban ugyanezeken a távokon is
biztosan hozták a dobogót.
A kenusok közül, Krucsay József tanítványa, Erős Kinga indult
párosban, aki szintén első nemzetközi versenyén mindkét távon
döntőzhetett. 500-on fantasztikus hajrával épp csak lemaradtak
a dobogóról 4. helyükkel, 200-on pedig a 7. helyre volt elég a
teljesítményük.
Az idén nemcsak újra megcsinálta, még rá is tett egy lapáttal
Máró Anna, aki 2018-hoz hasonlóan 4 fényes éremmel tért haza
Pozsonyból. Tavaly 15 évesen a teljes női mezőny legjobb idejét
kajakozta 500 méteren, 16 évesen ezt megismételte, sőt, a másik
olimpiai távon, 200 méteren is ilyen kiváló idővel sikerült megnyernie a versenyt.

Vastaps zárta a rangadót

A labdarúgó NB III. Keleti csoportjának 7. fordulójában a DEAC együttesét látta vendégül a Termálfürdő
FC Tiszaújváros. A veretlenek csatáját végül a házigazdák nyerték, így továbbra is
a bajnokság élcsoportjában
foglalnak helyet.
Tiszaújváros - DEAC
2-1 (1-1)
Tiszaújváros, 300 néző. V.: Takács.
Tiszaújváros: Tóth Cs. - Burics, Lippai,
Gelsi, Pap, Csicsek (Nagy D.), Tóth M.,
Hussein, Orosz, Terdik (Bene), Molnár
M. (Kulcsár). Edző: Gerliczki Máté.
DEAC: Szabados - Papp, Sándor (Ramos), Bárány (Urbin), Spitzmüller, Bíró
(Karikás), Kertész, Nagy Z., Balogh, Sidibe, Szabó K. Edző: Kondás Elemér.
A forduló előtt listavezető DEAC és a
harmadik Tiszaújváros csatája igazi rangadóként lett beharangozva, ami nem is vitás, hiszen mindkét csapat veretlenül várta a meccset. A mérkőzés első 15 percében egyik csapat sem alakított ki igazán
veszélyes helyzetet. A 16. percben aztán szinte a semmiből szerzett vezetést
a hazai csapat. Hussein szánta el magát
lövésre 20 méterről és óriási gólt rúgott
Szabados kapujába 1-0. A gól után a debreceniek rendezték soraikat és többször
is veszélyes helyzetet alakítottak ki, ám
vagy Tóth védett bravúrral, vagy a kapufa
mentett. Az első félidő hajrájában azonban jött a vendégek egyenlítő gólja. A 43.
percben bal oldali szöglet után a néhány
perccel ezelőtt beállt Urbin fejelt közvetlen közelről az újvárosi kapuba 1-1. A
hátralévő időszakban újabb gól már nem
esett, így 1-1-es állással vonultak pihenőre a felek.
A második 45 percben rendre a tiszaújvárosiak tettek többet a győzelemért, Gerliczki edző kettőt is cserélt Nagy D. mellett a fiatal Kulcsárt is pályára küldte. A
70. percben egy formás támadás végén
ismét a házigazdáknál volt az előny. A
gólt a két csereember hozta össze, hiszen
Nagy D. jobbról középre passzolt labdáját Kulcsár vágta a hálóba 2-1. Néhány
perccel a gól után tovább nőhetett volna

Máró Anna négy érmet gyűjtött be.
*
A Tiszaújvárosi VSE versenyzői a Miskolc Városi Bajnokságon
gyűjtötték az érmeket.
Helyezések:
Mk-1 Ffi. gyermek U-12 2000 m. Skokán Máté 3.
Mk-1 Fffi. gyermek U-11 2000 m Hevesi Dániel 10., Bukta Gergő 11., Suhajda Péter 12.
Mk-1 Női gyermek U-12 2000 m Tóth Petra 3., Papp Lara 5.
Mk-1 Női gyermek U-10 2000 m Tóth Anna 2., Kohári Dóra 4.
Mk-1 Ffi. kölyök U-13 2000 m Andrássy Dénes 5.
K-1 Ffi. ifi U-17-18 500 m Dudás Csongor 3., Varga Béla 5.
K-1 Ffi. serd.U-15-16 500 m. Dudás Bence 7.
K-1 Ffi. kölyök U-14 500 m Mezei Balázs 8., Csikós Bálint 9.
K-1 Női masters 500 m. Rakusz Éva 1., Kántor Lászlóné 2.
K-1 Ffi.ifi U-17-18 200 m Dudás Csongor 2., Varga Béla 5.
K-Női masters 200 m Kántor Lászlóné 1., Rakusz Éva 2.
K-1 Ffi.serd. U-15-16 200 m Dudás Bence 7.
K-1 Ffi. kölyök U-14 200 m Mezei Balázs 2., Csikós Bálint 7.

A Sportcentrum eseményei
Szeptember 21. (szombat)
Labdarúgás
10.00 FC Tiszaújváros - Sajóbábony U17 bajnoki mérkőzés
				Füves pálya
12.00 FC Tiszaújváros - Sajóbábony U19 bajnoki mérkőzés
				Füves pálya
Szeptember 23. (hétfő)
Labdarúgás
16.30 Bozsik torna U11, U13 csapatok részére
				Füves pálya

Triatlon

11. oldal

Hussein óriási gólt rúgott.
az újvárosi előny. Hussein tört be a tizenhatoson belülre, ahol buktatták. A megítélt büntetőt azonban Tóth M. nem tudta értékesíteni, Szabados hárított. A hátralévő negyedórára már nem maradt izgalom, az újvárosiak nem engedték helyzetbe kerülni a DEAC-ot. Gerliczki Máté együttese így értékes győzelmet aratott
és 17 ponttal a Cegléd mögött a második
helyen áll a bajnokságban. A Tiszaújváros
szeptember 21-én szombaton Villányban
Magyar Kupa mérkőzésen szerepel, majd
szeptember 29-én vasárnap bajnoki mérkőzésen Sényőn lép pályára.
Gerliczki Máté: Óriási győzelem volt egy
nagyon jó csapat ellen, ezzel úgy gondolom letettük a névjegyünket a Keleti csoportban. Fantasztikus játékosaink vannak, gratulálok nekik és a stábnak ehhez a
szép sikerhez. Nem emlékszem ilyen vastapsra a mérkőzés után a szurkolóink részéről. Nagyon jólesett nekünk, köszönjük a biztatást!
Kondás Elemér: Igazi rangadó volt ellen-

tétes félidőkkel. Az elsőben mi, a másodikban a Tiszaújváros dominált. Az első
45 percben meg kellett volna fordítanunk
az állást és eldöntetni a találkozót, de a
győztes gólt a második játékrészben a Tiszaújváros rúgta.
A forduló további eredményei:
ESMTK - Putnok 0-0
Cegléd - Tállya 1-0
Jászberény - Ózd 1-1
Balassagyarmat - Sényő 3-3
Füzesgyarmat - DVTK II. 4-0
Eger - DVSC II. 1-3
Hatvan - Gyöngyös 1-3
Következik a 8. forduló
2019. szeptember 29., vasárnap 16:00
Balassagyarmat - Hatvan
Sényő - Tiszaújváros
DEAC - Jászberény
Ózd - Cegléd
Tállya - ESMTK
Putnok - Eger
DVSC II. - Füzesgyarmat
DVTK II. - Gyöngyös

Az NB III. keleti csoport állása (élcsoport)
1. Cegléd		 7
6
1
0
18-8
2. Tiszaújváros		 7
5
2
0
15-4
3. DEAC		
7
5
1
1
18-7
4. Füzesgyarmat		
7
5
0
2
12-5
5. Jászberény		
7
4
3
0
16-9
6. ESMTK		 7
3
2
2
11-6
7. Balassagyarmat
7
2
3
2
13-13
8. Sényő			
7
1
5
1
11-10

19
17
16
15
15
11
9
8

Európa-bajnoki hatodik hely

Két héttel a svájci világbajnokság után a hétvégén Spanyolországban, az U23-as Európa-bajnokságon szerepeltek a Tiszaújvárosi Triatlon
Klub élversenyzői, akiknek
nem jött jól, hogy a zord időjárás miatt az eredetileg olimpiai távon kiírt egyéni verseny
távját a felére csökkentették.
A mix-váltóban viszont mindhárom sportoló kiválóan teljesített, melynek jutalma
a hatodik helyezés volt.
- Sok változás volt a Valenciában szokatlan, rendkívül zord, hideg időjárás miatt,
aminek mi nem örültünk, hiszen az olimpiai távra készültünk - tudtuk meg hazaérkezésüket követően Lehmann Tibortól,
a tiszaújvárosiak elnök-vezetőedzőjétől.
- Az egyéni versenyben Putnóczki Dorka
szokásához híven megnyerte a 750 méteres úszást, majd a 20 km-es kerékpározást
egy hét tagú bolyban teljesítette. A második depózásnál azonban csak 20 mp előnyük volt az üldözőkkel szemben. Dorka az 5 km-en futotta a tempóját, magához képest igazán jól teljesített és a 12.
helyen érkezett célba. Ami a fiúkat illeti, újdonsült U23-as világbajnoki ezüstérmesünk, Lehmann Csongor sem akart elmaradni Dorkától, ő is megnyerte az első számot, míg bátyja, Bence a szintén
előkelő 5-6. helyen ért partot. Itt nem sikerült a kerékpáros szökés, az orkánerejű szélben egy 35 tagú csoport tagjai pro-

A mix-váltó a hatodik helyet szerezte meg.
dukáltak egy óriási iramú tekerést. Sajnos Zrt.). Befutóemberünk, Csongor az aktua mieink egy rossz depózás után az utol- ális világbajnok spanyollal meccselt, de
só 10-ben mentek ki futni és innen zár- mivel rossz kerékpárválasztás miatt ös�kóztak fel. Csongor a 16., Bence a 21. he- szeszedtünk egy 10 mp-es büntetést, ezlyet harcolta ki. Két hét alatt két ilyen ko- úttal nem szólhattunk bele az éremcsamoly erőpróba nem egyszerű a szervezet tába. Örvendetes, hogy a tavalyi 7. hely
számára. És persze nem jön mindig min- után így is sikerült javítanunk, a 6. helyen
den össze, úgy is mondhatnám, hogy nem zártunk ebben a nagyon sűrű mezőnyben.
ez volt az a verseny, ahol a szerencse mel- Mivel a szezon még tart, az előttünk álló hétvégén mindhárom tiszaújvárosi a
lénk állt.
A vasárnapi mix-váltóban mindhárom Francia GP utolsó állomásán versenyez,
versenyzőnk remekül teljesített, Dorka majd három hét múlva jön számukra a töa 6-7. helyen adta át a váltást Bencének, rökországi Alanya városában egy Euróaki tartotta a pozíciót, így indítva útjára pa-kupa futam.
-SZISSárszegi Noémit (Pécsi Sport Nonprofit
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Rendezvények
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