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Vasárnap óraátállítás
Október 27-én kezdődik a téli időszámítás, vasárnap hajnal-
ban 3:00 órakor 2:00 órára kell visszaállítani az órát. Most te-
hát nyerünk egy órát, tavasszal pedig „elveszítjük” ezt. A vi-
lágon elsőként az USA vezette be a nyári időszámítást ener-
giatakarékossági okok miatt, az Európai Unió 1997-ben sza-
bályozta és egységesítette ezt. A nyári időszámítás beveze-
tése óta időről-időre felmerülnek ellenvélemények is. A téli 
időszámítás 2020. március 29-ig tart. 

1956-ra emlékeztek

Sokszínűség, sorsközösség, felelősség

Nyitott kapuk 
az újraélesztés napján             

A daganatos megbetegedések mellett a hirtelen szívhalál az egyik 
vezető halálok Magyarországon. Becslések szerint a tragikus es-
tek elszenvedőinek kétharmada megmenthető lenne, ha időben el-
kezdenék az újraélesztést a helyszínen lévő civilek az első 5 perc-
ben. Ezért is szerveznek újraélesztési bemutatókat országszerte a 
mentőállomások, ahol az alapokat bárki elsajátíthatja. Így volt ez 
a Tiszaújvárosi Mentőállmáson is a múlt szerdán, amikor nyitott 
kapukkal és gyakorlati oktatással várták a lakosságot. 

Átvették megbízólevelüket

Az október 13-i helyhatósági választáson mind a nyolc választó-
kerületben a Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egyesület és az MSZP 
közös jelöltje nyert. A polgármester szintén a Tiszaújvárosi Lo-
kálpatrióta Egyesület - MSZP jelöltje, Dr. Fülöp György lett. A 
kompenzációs listáról három képviselő jutott be az új testületbe, 
akik a  FIDESZ-KDNP és Városért Egyesület jelöltjei voltak. A 
polgármester és a képviselő-testület tagjai kedden délután vet-
ték át megbízólevelüket, amit Dr. Heiszmann Géza, a helyi vá-
lasztási bizottság elnöke adott át. 
Az alakuló testületi ülés október 28-án, hétfőn 14 órakor lesz, 
amikor a képviselő-testület tagjai esküt tesznek, majd módosít-
ják a szervezeti és működési szabályzatot.  

Ökotáskák, ökoszatyrok 

Foltvarrók a környezetért
Napjainkban egyre többen 
figyelnek oda környezetünk 
megóvására. Minek köszön-
hető ez? Talán a megdöbben-
tő dokumentumfilmeknek, az 
ijesztő számadatoknak, a té-
nyeknek és jóslatoknak, amik 
azt vetítik előre, mi lesz ve-
lünk, mi lesz a Földdel, ha 
nem fogjuk vissza magunkat 
és továbbra is csak kihasznál-
juk a forrásokat, de nem te-
szünk a bolygónkért semmit. 

Az utóbbi időben egyes áruházláncok is 
csatlakoztak az ökoharchoz és környe-
zetbarát csomagolóanyagokat részesítik 
előnyben, de van olyan is, ahol a műanyag 
zacskókat többször használatos tasakokra 
cserélték. Úgy tűnik, az üzletek partne-
rekre találtak a vásárlókban, hiszen a la-
kosság nagy része is kész a változtatás-
ra, még ha nem is megy első nekifutásra. 
- Mi szelektíven gyűjtjük a szemetet, valamint 
a mosószert és az öblítőt próbálom kiváltani 
környezetbarátabb megoldásra - sorolta Orosz 
Marianna a lehetőségeket. - Természetesen 
igyekszünk átállítani a megrögzött szokása-
inkat, de hozzá kell tennem, hogy ez nagyon 
nehéz. Hiába vannak már otthon vászontáská-
ink, van, hogy a boltba elfelejtem magammal 
vinni. Ezt még szokni és tanulni kell.   

Ezt a szemléletváltást szeretnék segíteni a 
Tiszavirág Foltvarrókör tagjai is. Szabad-
idejükben ökotasakokat és ökoszatyrokat 
varrtak, amiket szombaton reggel a Rózsa 
téren a bevásárolni sietők  kaptak meg.    
- Nagyon fontosnak tartjuk felhívni a figyel-
met arra, hogy minél kevesebb műanyagot 
használjunk. - mondta Mag Kálmánné, a 
Tiszavirág Foltvarrókör vezetője. - Éppen 
ezért úgy gondoltuk, hogy saját készítésű 
vászonszatyrokat és zöldség, gyümölcs vá-

sárlására alkalmas tasakokat adunk aján-
dékba a boltba sietőknek, és megkérjük 
őket, hogy a nejlonszatyrok és zacskók he-
lyett ilyen többször használatos bevásárló-
táskákat használjanak.
A műanyagszatyrok több száz évig szeny-
nyezik a környezetet, hiszen lebomlási 
idejük minimum 200 évig tart, ezért is na-
gyon fontos, hogy végleg kizárjuk a min-
dennapjainkból az egyszer használatos 
műanyagokat. 

 A Tiszavirág Foltvarrókör tagjai saját készítésű táskákkal hívták fel a figyelmet a 
környezettudatos vásárlásra.
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A hagyományos helyszíneken, a szederkényi Hősi emlékműnél, és a Nagy Imre szobornál emlékezett Tiszaújváros lakos-
sága az 1956-os forradalomra és szabadságharcra október 23-án. Ugyancsak a hagyományokat követve az ünnepségek 
szónokai a történelemmel hivatásszerűen foglalkozó szakemberek voltak. Tudósításunk a 3. oldalon. 

Dr. Fülöp György polgármester és a képviselő-testület tag-
jai átvették megbízólevelüket.
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Egyházi hírek
Római katolikus
Kedden, csütörtökön, szombaton 18.00 órakor, szerdán 8.30 
órakor, vasárnap 11.00 órakor kezdődik a szentmise. 
November 1-jén Mindenszentek ünnepe, szentmise 11.00-kor. 
Mindenszentek ünnepén a temetői szertartások után síremlé-
kek megáldása. Akik új síremléket szeretnének megáldatni, 
kérjük jelezzék október  30-áig az irodában.
November 2-án halottak napja. Szentmise az összes elhunyta-
kért 18.00-kor a tiszaújvárosi templomban. Akik elhunyt hoz-
zátartozóikért szeretnék a szentmisét felajánlani, október 30-
áig jelezzék az irodában.
Énekkari próbák időpontja minden héten kedden 18.30.
Keresztlevelek kiadása csak személyesen, hivatali időben tör-
ténik, a személyes adatok védelme érdekében. Keresztelők 
minden hónap 3. vasárnapján. 
Akinek születésnapja, névnapja, házassági évfordulója van 
tárgyhónapban, jelezze a plébánián (ünnepeltek szentmiséje a 
hónap utolsó vasárnapján lesz).
A plébániairoda nyitvatartása: kedden és szerdán 9.00 órá-
tól 13.00 óráig, csütörtökön 15.30 órától 17.30 óráig. Péntek 
szünnap!
Református
Tiszaújváros
• 2019. október 24-én, csütörtökön 17 órától bibliaórát tartunk 
a gyülekezet imatermében.
• Vasárnap délelőtti istentiszteletünk a szokott időben, 11 órá-
tól kezdődik 2019. október 27-én.
• Konfirmációi előkészítő október 27-én 15 órától a gyüleke-
zeti teremben.
• Gyermekistentisztelet párhuzamosan a felnőtt alkalommal 11 
órától az imateremben
Tiszaszederkény
• Vasárnap délelőtti istentiszteletünk 2019. október 27-én, 10 
órakor kezdődik.
Sajószöged
• Vasárnap délelőtti istentiszteletünk 2019. október 27-én, 9 
órakor kezdődik.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

A Krónika elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755, + 36 49 341-844

Fax: +36 49 341-852
E-mail:  kronika@tiszatv.hu

web: kronika.tiszatv.hu

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy 

Turóczy Jánosné, Boró

 (szül.: Pécsi BorBála) 
volt műtrágyagyári dolgozó, életének 69. évében elhunyt.
Temetése 2019. október 24-én (csütörtök) 15 órakor lesz 

a kesznyéteni temetőben.
A gyászoló család

„A múltba visszatérve valami fáj, 
Valakit keresünk, aki nincs már, 
Temető csendje ad neki nyugalmat, 
Szívünk fájdalma örökre megmarad...”

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 

amikor elhagytál minket. 

Kiss Béláné

négy éve örökre itt hagyott bennünket. 
Nyugodj békében!

A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot október 27-ig (vasárnapig)
a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-
052), majd október 28-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 8-17  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-15

Motorral vonszolta a kutyát

Örökbe fogadta
a rendőr az áldozatot

Egy motor mögé kötött kutyát húzott az a hejőbá-
bai férfi, aki ellen a rendőrség büntetőeljárást in-
dított. 

Állatkínzás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 
folytat büntetőeljárást a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság egy 
56 éves hejőbábai férfival szemben. A gyanúsított október 18-án 
10 óra körül Hejőbábáról motorral elindult Nemesbikk felé. A 
férfi járműve után kötötte egyéves keverék kiskutyáját. Az állat 
nem tudott lépést tartani a járművel, elesett, majd a motoros már 
csak maga után húzta a kutyát. Az ebet maga után vonszoló férfit 
megállította egy másik motoros, aki értesítette a rendőrséget. 
A kutyát megviselték a történtek, de már jól van. Az állatot a Ti-
szaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársa, Uhrin Tamás főtör-
zsőrmester fogadta örökbe. A keverék kiskutya a Csipesz nevet 
kapta kollégánk kisfiának javaslatára.

Police.hu

kronika@tiszatv.hu

Történelmi 
és kulturális túra

A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének több olyan tagja 
van, aki országunk fővárosának nevezetességeit csak képeken 
látta. Ezért gondoltunk arra, hogy egy egynapos kirándulásba 
besűrítve minél többet megmutathassunk Budapestből. Október 
20-án bérelt busszal, 50 fő indult a túrára. 
 Az egész város panorámáját a Citadelláról csodálhattuk meg a 
ragyogó napsütéses kora délelőtti órákban. A következő állomás 
a Szépművészeti Múzeumban a „Remekművek, remek váloga-
tásban” című kiállítás vezetéssel történő megtekintése volt. A  
Hősök terén épp a Nemzeti Vágta középdöntőjének futamai zaj-
lottak, ezért más módon, de a tér is bekerült az emlékek tárhá-
zába.  A gyönyörű, nyarat idéző időjárásban egy rövid sétát tet-
tünk a várban.
Utolsó állomása a napnak az Operettszínházban Carousel: Lili-
om című zenés darabjának megtekintése volt. Szenzációs sze-
replőkkel és technikával elevenedett meg Molnár Ferenc Lili-
oma. Bízunk abban, hogy sok szépkorú társunknak tudtunk ez-
zel a nappal maradandó élményt nyújtani, megadjuk nekik azt 
az örömöt, hogy nem csak képen látják fővárosunk szépségeit.
Ezúton mondunk köszönetet a „Tiszaújváros jövőjéért” Ala-
pítványnak és Tiszaújváros képviselő-testületének, hogy pénz-
ügyileg támogatta programunk megvalósulását.

Varjas Lászlóné  
elnök

2. oldal 2019. október 24.Sokféle

Haszon
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.

A kutyus a Csipesz nevet kapta. 



1956-ra emlékeztek

Sokszínűség, sorsközösség, felelősség
A hagyományos helyszíneken, a 
szederkényi Hősi emlékműnél és 
a Nagy Imre szobornál emlékezett 
Tiszaújváros lakossága az 1956-os 
forradalomra és szabadságharc-
ra október 23-án. Ugyancsak a ha-
gyományokat követve az ünnepsé-
gek szónokai a történelemmel hi-
vatásszerűen foglalkozó szakem-
berek voltak.

Sokszínű forradalom

Tiszaszederkényben a Hősi emlékműnél Kiss 
Zoltán önkormányzati képviselő, az Eötvös kö-
zépiskola történelemtanára mondott beszédet.
„A magyar forradalom volt a szovjet hegemónia 
elleni legnagyobb kihívás és egyben a szocializ-
mus csődjének a szimbóluma. A szovjet rendszer 
történetében nem volt még akkora erejű fegyve-
res felkelés, mint 1956 őszén Magyarországon. 
Az uralmon lévő bolsevik pártokban félelmet kel-
tett az a tény, hogy minden megelőző pártkonspi-
ráció, puccs vagy katonai vereség nélkül, csakis 
kizárólag a szabadságért vívott spontán forrada-
lom volt. Habsburg Ottó találóan a „kommuniz-
mus Sztálingrádjának” nevezte. A világ ritkán lá-
tott egy teljes társadalomtól ilyen példátlan egy-
séget és heroizmust. Olyan ösvényt vágott, me-
lyen később más kommunista országok is követ-
ték, olyan sebet ejtett, amely sohasem tudott egé-

szében begyógyulni - kezdte beszédét Kiss Zol-
tán. Ezt követően arról beszélt, hogy a forradal-
mat követő korszakok hogyan vélekedtek róla, 
illetve mit gondoltak akkor a forradalomról, és 
mit gondolunk ma. Többek között Szabó Mik-
lós történészt idézte, aki egyik írásában az aláb-
bi megállapítást tette: „A Kádár-rendszer ideoló-
giája egyetlen mondatból állt: 1956 ellenforrada-
lom volt.”  A szónok kitért arra is, hogy a hata-
lomra juttatott bábkormány eleinte békülékeny 
gesztusokat tett, a nép Rákosi-diktatúra elleni jo-
gos felháborodását emlegették. November máso-
dik felétől fokozódott a terror, december 4-én el-
lenforradalomnak nyilvánították az októberi ese-
ményeket. A munkástanácsokat szétverték, veze-
tőiket letartóztatták, beindult a megtorlás gépeze-
te. A forradalom tabunak számított. Ezért szinte 
bombaként robbant, amikor Pozsgay Imre 1989-
ben népfelkelésnek nevezte a történteket -emlé-
keztetett a szónok, majd így folytatta:
„1956 még ma is ki van szolgáltatva a politika 
kényének-kedvének, sokkal inkább, mint ko-
rábban bármikor. A rendszerváltás után a hiva-
talos emlékezet rangjára emelkedtek a forrada-
lom eseményei, vagyis állami szertartások, rí-
tusok kapcsolódtak hozzájuk. Azt várhatnánk, 
hogy így végre lassan konszenzus születik, de 
ez nem így történik. Az állami emlékezet min-
dig az aktuálisan hasznos politikai tartalmat ve-
títi bele a múlt eseményeibe, saját érdekei sze-
rint magyarázza és sajátítja ki. 1956 kapcsán 
különösen igaz, hogy több párhuzamos értel-
mezés él, ki-ki politikai érdekei, meggyőződé-
se szerint használja a forradalom emlékezetét.” 
Ezt követően Nagy Imre tevékenysége, sorsa 
tükrében idézte fel az eseményeket Kiss Zol-
tán, bemutatva miként lett az egykori hithű 
kommunistából Magyarország mártírhalált halt 
miniszterelnöke. 

„31 év múlva a rendszerváltás jelképes esemé-
nye volt Nagy Imre és mártírtársainak gyász-
szertartása - mondta a szónok. - Kivégzésük év-
fordulóján 250 ezres tömeg hajtott fejet a már-
tírok emléke előtt. 1989. július 6-án Nagy Imre 
és társai ítéletét hatályon kívül helyezték, az el-
ítélteket bűncselekmény hiányában felmentet-
ték. A sors különös játékaként éppen azon a na-
pon halt meg Kádár János.
Első egészalakos szobrát 1996-ban avatták fel 
Budapesten a Vértanúk terén, a Parlament mel-
lett. Egy könnyű ívű hídra helyezték az élet-
nagyságú bronzalakot, akinek tekintete az Or-
szágház felé esett. 2018. december 28-án az 
éj leple alatt, titokban, a nép haragjától félve a 
szobrot a térről eltávolították. Éppen annak az 
embernek a miniszterelnöksége alatt, aki pont 
az újratemetés gyászszertartásán mondott be-
szédével robbant be a magyar és a nemzetkö-
zi politikai köztudatba.
Nagy Imre szerepének megítélése nem könnyű 
az egyes történelmi időszakokban. Túl zavaros, 
összetett személyiség volt. Egykor hithű bal-
oldali, később bomlasztója a pártjának. Már-
tír, de mégiscsak kommunista, így ő nem fe-
lel meg jelenleg arra az állami szerepre, hogy a 
forradalom arca lehessen. Nála sokkal vonzóbb 
egy vagány felkelő romantikus képe. Történeti-
leg kevésbé igazolható a pesti srácok kivételes 
jelentősége. Természetesen nekik is volt szere-
pük az utcai eseményekben, nagyon sok más 
résztvevő mellett. 
Ötvenhat országos rendszerváltási kísérlet volt, 
azonban a hivatalos emlékezetben a budapes-
ti események erősen túlreprezentáltak, pedig az 
ország különböző helyein felállított munkás-
tanácsok, nemzeti bizottságok legalább ilyen 
fontosak voltak a forradalom eseményeiben. 
1956 sokkal több, mint a pesti srácok történe-
te. Nagyon különböző politikai eszmék és cé-
lok kavarogtak ebben a valamivel több, mint 
két hétben, és nem volt arra idő, hogy igazából 
kiforrjanak az események. 
Utána nem lehetett úgy folytatni, ahogyan előt-
te. A magyar forradalom jelensége minden-
kit meggondolásra késztetett. Azokat is, akik 
a szovjet rendszer ellen lázadtak, s azokat is, 
akik éppen a rendszer életben tartásán fáradoz-
tak. Az alávetett társadalom ereje, a vele való 
összeütközés félelmetes emléke ott maradt lát-
hatatlanul. Erkölcsi tartása, hősiessége, tiszta-
sága miatt konzervatívok, liberálisok és balol-
daliak is megtalálhatják benne a maguk eszmé-
it, hőseit. A választás szabad, de ne engedjük 
senkinek, hogy a saját értelmezését ránk eről-
tesse - zárta beszédét Kiss Zoltán.

Sorsközösség 
a csapdahelyzetben

A Nagy Imre szobornál tartott megemlékezé-
sen dr. Földes György történész, a Magyar Tu-
dományos Akadémia doktora szólt a hallgató-
sághoz, ahogy három évvel ezelőtt is. A szónok 
beszéde elején utalt is erre, mondván, három 
éve nehezebb volt beszédet mondania, mert 
nehezebb helyzetben volt az ország. Ma köny-
nyebb, mert közelebb vagyunk azokhoz az esz-

mékhez, amit 1956 felkelői, szabadságharcosai 
a jobbat akarók kívántak megvalósítani és vég-
rehajtani. Közelebb vagyunk ahhoz, hogy újra 
sorsközösséget vállaljunk, valóságosabb politi-
kai közösséget alkossunk. 
„Három évvel ezelőtt Tiszaújváros sziget volt, 
ma egy szigetvilág része. Nem engedte, és nem 
engedi magát kirekeszteni abból a közösség-
ből, amit nemzetnek hívnak - mondta Földes 
György. - Közös október 23-ában és október 
13-ában az az erkölcsi felháborodás, ami 1956-
nak is meghatározó mozzanata volt és 2019 
októberének is meghatározó mozzanata. Ak-
kor 1956-ban akkor a király, vagyis az akkor 
uralkodó párt, maga vallotta be, hogy mezte-
len. (…) 2019-ben már tudja a magyar társa-
dalom többsége, hogy az alkirály meztelen. Az 
alkalmat, hogy e következtetést levonja a társa-
dalom, az önkormányzati választás teremtette 
meg. Van még mit tennünk azért, hogy a nem-
zet visszatérjen a saját normális állapotához. 
1956-ról ne a meztelenek kapcsán beszéljünk, 
ne rontsuk el az ünnepeinket. Van egy magyar 
hagyomány. Azt mondjuk 1848 március 15., de 
valójában 1849. augusztus 13-ára, vagy 1849. 
október 6-ára gondolunk. Azt mondjuk,1918 
októbere, őszirózsás forradalom, és valójában 
Trianonra gondolunk.  Azt mondjuk 1944. de-
cember 21., a magyar államiság újraszületése, 
és valójában 1949 re a szálinista diktatúra el-
uralkodására gondolunk. Azt mondjuk 1956. 
október 23. és valójában november 4-éről be-
szélünk.
 1956 már volt minden, és volt mindennek az 
ellenkezője is. Maradjunk annál, hogy 1956 
Kossuth címere alatti harc a valóságos, szolidá-
ris köztársaságért. 
A köztársaság nem csak egy politikai forma, 
több annál. Köztársaság akkor tud megkapasz-
kodni, ha egy szolidáris közösség is. 
1956, 1989, 2019, ami ezt a három évszámot 
összeköti az a remény. 1956-ban külső hatal-
mak akadályozták meg. 1989 után a magyar 
elit határozta meg, hogy nem lesz az amit ígért, 
nem a szociális piacgazdaság lesz, és nem a 
mindenki köztársasága lesz. A cél, hogy ezt a 
helyzetet megszüntessük, vagyis hogy legyen 
itt egy szolidáris köztársaság, legyen egy va-

lóságos sorsközösség. Az ország ne egy unifor-
mizált, ne egy egyfelől irányított, felülről irá-
nyított nemzetként legyen közösség, hanem a 
sokszínűség közössége, az igazságosság közös-
sége legyen.
 Azt hiszem, hogy 1956 csapdahelyzete ma is 
létezik, és ebből Magyarországot ki kell szaba-
dítani. Mi ez a csapdahelyzet? A nacionalista 
populizmus által létrehozott csapdahelyzet. Az 
egykulcsos adó által létrehozott csapdahely-
zet, aminek következtében hagytuk lerombol-
ni az iskolarendszerünket és az egészségügyi 
rendszerünket. A választási rendszer csapda-
helyzete, ami arra kényszeríti azokat, akik vál-
tozást akarnak, hogy összefogjanak azokkal, 
akikkel nem értenek egyet, azért, hogy az or-
szágban más legyen a helyzet. Az a csapdahe-
lyzet, amit a média - nem csak a politikai mé-
dia - teremt az országban. Meg kell találnunk 
a kiutat ebből a csapdahelyzetből. Sorsközös-
séget kell vállalnunk egymással akkor is, ha ki 
akarnak minket taszítani a nemzetből, és sor-
sközösséget kell vállalnunk azokkal a nemze-
tekkel, akikkel együtt kell megoldanunk a világ 
és Európa problémáit. Mondhatják, ez utópia. 
Utópia a jobbat akarás. A szocializmus is egy 
utópia volt. Lehet hogy így van, lehetet, hogy 
ez az igazság. Azonban van ennél egy nagyobb 
utópia is. Az, hogy ez az ország és a világ úgy 
maradhat, ahogy ma van. Mi következik ebből? 
Az,  hogy vissza kell nyúlnunk az erkölcsi ha-
gyományhoz. Arról beszéltem, hogy 1956 ok-
tóberét és 2019-et az erkölcsi felháborodás kö-
ti össze. Hazánk jövőjét is és a világ jövőjét is 
erkölcsi kérdéssé kell tenni. Erkölcsi kérdéssé 
pedig csak akkor tudjuk tenni, ha az országot 
és a világot uraló eliteket - legyenek gazdasá-
gi-, kulturális-, vagy politikai elitek - legyenek 
nagyhatalmak vagy középhatalmak, felelősség-
megosztásra tudjuk bírni. Önöket is, minket is, 
akik itt állunk, felelősségvállalásra kell késztet-
ni. Ez szerintem 1956 érvényes üzenete.”
A megemlékezés mindkét helyszínen koszorú-
zással zárult, az ünnepségeken az Eötvös Di-
ákszínpad, a Club ’96 Fiatalok Egyesülete és a 
Pántlika Néptáncegyüttes tagjai működtek köz-
re.

F. L.
A városi ünnepség résztvevői. 

3. oldal2019. október 24. Ünnep

Dr. Földes György

Kiss Zoltán

A képviselő-testület tagjai virágot helyeztek el a Hősi emlékműnél. 



Isten, közösség, intézmények

Negyedszázados templomjubileum
Negyed évszázaddal ezelőtt, 1994. október 16-án 
szentelték fel a tiszaújvárosi református templo-
mot. Ez az esemény fordulópont volt a helyi refor-
mátus közösségnek, hiszen volt már saját házuk, 
ahová kizárólag istentiszteletre érkeztek a hívők.   

- Gyerekkorom óta járok templomba - meséli Kulcsár Ferencné. 
- Sárospatakon konfirmáltam, majd amikor a városba kerültem, 
még nem volt templom. Sajószögedre jártunk busszal. Nagyon 
nagy öröm volt, amikor megtudtuk, hogy a katolikusok után mi 
is kapunk egy templomot. Nagyon sokat számított ez nekünk. 
Azóta, amikor csak tehetem, minden vasárnap itt vagyok.
A múlt héten vasárnap az eltelt 25 évre emlékezve hálaadó is-
tentiszteletet tartottak a templomban, ahová az egyház elöljárói 
is meghívást kaptak.  
- Egy település életében nagyon fontosak az egyházi közösségek 
- mondta Szabó Imre presbiter - teljesen függetlenül attól, hogy 
református vagy katolikus közösségről van szó. Mindegyiknek 
erős közösségformáló, összetartó ereje van, és az embereknek 
erre szükségük és igényük van. Amerikában például rendkívül 
összetartóak a gyülekezetek, de azt is hozzá kell tennünk, hogy 
Magyarországon is egyre többen látogatják Isten házát, ami egy 
nagyon fontos és tiszteletreméltó dolog. Ha csak azt vesszük 
alapul, hogy mennyien vannak egy futballmérkőzésen, és meny-
nyien vannak a templomokban vasárnap, szerintem háromszo-
ros a létszáma a templomba járóknak, mint a meccsre járóknak 
és ez nekünk, az egyház képviselőinek egy nagyon fontos dolog.
Az ünnepi istentiszteleten Bráz György, ugyan elköszönt a gyü-
lekezettől, mint leköszönő polgármester, de mint mondta, ő to-
vábbra is a református közösség aktív tagja marad, az egyházak 
pedig az új városvezetéssel együtt ugyanúgy folytathatják az ed-
dig megszokott építőmunkát. 
- El kell mondanom, hogy nagyon hamar kapcsolatba kerültem 
a református egyházzal és megadatott nekem, hogy ott lehettem, 
láthattam és segíthettem ennek a gyülekezetnek a fejlődését - 

mondta. - Ahogy végignézek itt a sorok között, örömmel látom, 
hogy sokan ülnek itt a régi nagy idők alakítói közül, akik sokat 
tettek azért, hogy ez a város épüljön, legyenek gyárak, épüle-
tek, otthonok. 1990 nagy változást hozott városunk életébe. Úgy 
szoktam mondani, hogy a ’90-es évek előtt építgettük a város fi-
zikai testét, az épületeket, gyárakat, utakat, játszótereket. Majd 
1990 után egyre többet foglalkoztunk a város lelkével.
Az ünnepi alkalomra Fülöp György polgármester is eljött és 
Bráz Györggyel közösen egy emléklapot adtak át Dr. Varga Ist-
ván lelkésznek a templom fennállásának 25. évfordulója alkal-
mából. 
- Ennek a városnak nagyon fontos az, hogy keresztény közös-
ségei jól működjenek - mondta a polgármester. - A református 
egyház különösen fontos szerepet játszik a város életében, hi-
szen idősek gondozását vállalja, óvodát és iskolát tart fent. Ez 
nagyon-nagyon fontos feladat, az önkormányzatnak pedig er-
kölcsi kötelessége mindenben támogatni ezt a városépítő mun-
kát. 
A templom fennállásának 25. évfordulója alkalmából Dr. Var-
ga István református lelkésszel beszélgettünk az elmúlt évekről, 
eredményekről és a további feladatokról. 
- Én 1990 óta élek itt Tiszaújvárosban - kezdi a visszaemléke-
zést. - Annak idején Timkó István atya törte előttem az utat, fel-
kereste az akkori  nagyvállalatokat, a TVK-t, az akkori TIFO-t, 
az erőművet, a festékgyárat, támogatókat keresve. Majd egy év 
múlva kerültem én ide, ahol már úgymond kijárt út várt engem. 
Elkezdődött a tervezési időszak, majd 1992-ben az építkezés. 
Ez egy nagyon különleges korszak volt. Úgy szoktam mondani 
a teológia nyelvén, hogy egy kegyelmi pillanat volt, mert Isten 
megnyitotta számunkra a lehetőséget, amit mi ki is használtuk, 
ebből is épült a templom. Sokáig fel sem tudtuk fogni, hogy van 
már saját templomunk. Nem egy kultúr- vagy közösségi házban 
kell tartani az istentiszteletet, hanem a mi saját templomunkban, 
ami kizárólag arra hivatott, hogy Isten felé forduljunk. Ez egy 
olyan örömteljes pillanat volt, hogy időbe telt, míg megszoktuk, 

míg a sejtjeinkbe beépült, és az emberek jöttek és jönnek, mert 
igénylik az igehirdetést, az éneket, az Istennel való kapcsolatot.
- Felépült a templom. A házhoz meg kellett szervezni az egyház-
közösséget?
- Tudatosan nem szerveztük. Nekünk az a Bibliából kapott kül-
detésünk, hogy Hirdesd az igét! A mi  feladatunk, hogy elvetjük 
a magot, a többit pedig az Úristenre bízzuk. Ha tisztességgel, be-
csülettel végezzük a feladatunkat és hirdetjük az igét, a belé ve-
tett hit és munka meghozza eredményét, és létrejön egy jó, egy 
erős közösség.
- Ha visszatekint az elmúlt 25 évre, elégedett?
- Nekem az a meglátásom, hogy ha Isten erőt ad, dolgozni kell 
és nem visszafelé nézni, hanem előre. Bár azt kell mondanom, 
ha a számokat vesszük figyelembe, közösségünk eredményesen 
működik, hiszen vasárnaponként 150-170-en, bibliaórákon 25-
30-an jönnek. Énekkarunk is van, és lassan beindul egy ifjúsági 
közösség is. Tiszaújvárosban 3-4000-en vallják magukat refor-
mátusnak. Az elmúlt negyed évszázadban 676 temetés, 1100 ke-
resztelő és közel 400 házasság köttetett ezek között a falak kö-
zött. Igen, azt gondolom, ha a számokat nézem, látom az ered-
ményt, de elégedett nem lehetek sosem, hiszen a feladatok so-
ha nem fogynak el.
- A református egyház eredményességét jelzi, hogy különböző in-
tézményeket is működtetnek.
- Ezek a lépések fejlődésünk következő állomásai voltak. Elő-
ször szerveződött a gyülekezet, majd amikor ez már elég sta-
bil lábakon állt, 2001-ben pályázatot nyújtottunk be az akkori 
kormányhoz és a Széchenyi terv keretében nyertünk támogatást 
egy idősek otthona létrehozására. 2004-ben fel is avattuk, ennek 
már 15 éve, és azóta ez az idősek otthona nagy sikerrel műkö-
dik, a várólistán jelenleg is 80-an vannak. A következő lépést a 
gyerekek felé tettük meg, hiszen bebizonyítottuk, hogy becsü-
lettel, tisztességgel el tudjuk látni az idősek otthonát, így az ön-
kormányzat nyugodtan ránk bízhat egy iskolát is. Így lett 2013-
tól református a Kazinczy Ferenc Általános Iskola, majd négy 
év múlva, 2017-ben az akkori Katica óvoda került a református 
egyház irányítása alá. Ez intézményeink rövid története, szépen 
fokozatosan bontakozott ki minden és azt kell, hogy mondjam, 
bizony erős lábakon áll.

ema

Missziós kereszt

Kitüntetés a gyülekezetnek, a városnak
Kedden városunkba érkezett az 52. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus szimbóluma, a misz-
sziós kereszt. Az ünnepi alkalomhoz kapcsolódóan 
számos programot szervez a görögkatolikus egy-
ház, a nyitányt a Lautitia kórus fellépése jelentet-
te. 

Kedden délben érkezett a tiszaújvárosi görögkatolikus temp-
lomba a missziós kereszt. A közel három méter magas tölgyfa 
keresztet Ozsvári Csaba ötvösművész alkotta 2007-ben. Bronz 
borításokkal díszített, leveles-indás mintázatában az ősi magyar 
életfamotívum jelenik meg, a páva szimbólum megjelenítésé-
vel pedig ókeresztény stílusjegyeket is visel. Jövő szeptember-
ben lesz az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, az erre 
való felkészítés jegyében a missziós kereszt felkeresi a magyar 
egyházmegyéket, az ezeken belül kijelölt parókiákat, és nem 
csak magyarországi helyekre megy el, hanem a határon túli ma-
gyar egyházmegyékbe is. 
- Maga a kongresszus is nemzetközi jellegű - mondta Jeviczki 
Ferenc görögkatolikus parókus -, tehát nem csak a magyaror-
szágiak érkezését várják, hanem a világ minden tájáról jövő hí-

veket, keresztény embereket. A missziós kereszt érkezése szá-
munkra valóban egy kitüntetés, nekünk és Tiszaújvárosnak is, 
hiszen ezt a várost püspökatya érdemesnek találta arra, hogy ide 
is elhozzák a keresztet. A látogatáshoz kapcsolódóan számos 
programot szerveztünk, melyekre szeretettel várjuk a híveket. A 
keresztet pénteken viszik tovább Sárospatakra, addig reggelente 
8-tól nyitva állnak kapuink az érdeklődők előtt. Bárki, aki sze-
retne jönni, szeretettel várjuk, ha csendesen szeretne imádkozni, 
vannak csendes órák is. Hirdettünk iskolás programot is, és már 
több csoport bejelentkezett - tette hozzá. 
Egy különleges előadással nyitották meg a programokat, a deb-
receni Szent Efrém Görögkatolikus Általános Iskola kórusának 
előadása varázsolta el a közönséget. 
- Kórusunk 110 fős, ide 53-an érkeztünk - mondta Nemes József, 
a Lautitia kóruscsalád karnagya -, a mai napra olyan műsorszá-
mokat válogattunk össze, amiket az elmúlt időkben sikerrel éne-
keltünk Európa-szerte. Zenetagozatunk idén hatvanéves, óriá-
si hagyományok mentén kell állandóan megújulnunk, és min-
den évben új dolgokat megtanulni, előadni. Azt gondolom, hogy 
ez dicsőség mindannyiunknak, de elsősorban dicsőség Isten-

nek. Fantasztikus érzés a missziós kereszt jelenlétében énekelni, 
Debrecenben volt szerencsénk már megnézni és egy szent litur-
giát is végeztünk érkezése kapcsán. 

Fodor Petra
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A Szent Efrém kórus előadására sokan voltak kíváncsiak. 110 tagja van a kórusnak, ide 53-an jöttek el.

„Fantasztikus érzés a kereszt jelenlétében énekelni.”

A gyerekek műsorral érkeztek az ünnepi alkalomra.
A város vezetése emléklapot ajándékozott a jubileum al-
kalmából, amit Dr. Varga István lelkész vett át.

Hálaadó istentisztelet a 25 éves református templomban.



Pártok, civilek, voksok

Bár már másfél hét elmúlt 
az önkormányzati választá-
sok óta, talán érdemes vissza-
térni a voksolásra. Megnézni, 
mi történt, hogyan történt. 

A 2019-es önkormányzati választás bizo-
nyos megközelítésben mérföldkőnek szá-
mít Tiszaújvárosban, annak ellenére is, 
hogy a megválasztott testület összetétele 
alig tér el a korábbitól, sőt a még koráb-
biaktól sem. 
Az első, amit megállapíthatunk, hogy el-
tűnt a helyi politika térképéről a Munkás-
párt. Hogy eddig sem sok vizet zavartak? 
Ez igaz, de ne feledjük, a párt a ‚90-es 
években még képviselőt adott a testület-
be, azóta pedig mindig állított jelölteket, 
jelezve, még léteznek. 
Mostanra eltűntek.
Meglehet, ez a sors vár a tiszaújvárosi 
Jobbikra is. Az előző két ciklusban listás 
mandátumot szereztek, most jelölteket is 
nehezen találtak, nem is kampányoltak. 
Meg is lett az eredménye, kilenc képvi-
selőjelölt egymaga is több szavazatot ka-
pott, mint a jobbikosok összesen (338). 
Gyakorlatilag tehát két „koalíció”, a Ti-
szaújvárosi Lokálpatrióta Egyesület és az 
MSZP, valamint a Fidesz-KDNP és a Vá-
rosért Egyesület alkotta szövetség maradt 
a porondon. (Tegyük hozzá, a DK, a Mo-
mentum és a Mindenki Magyarországa 
Mozgalom megyei szervezetei a lokálpat-
rióták támogatására kérte szimpatizánsa-
it, a Jobbik a polgármesterjelölteknél tet-
te ugyanezt.)  
Ahogy az ország számos pontján, úgy 
városunkban is, a pártok civilekkel ösz-
szefogva indultak a voksokért. A válasz-
tási eredmények megmutatták, érdemes 
volt-e. A szocialisták esetében igen a vá-
lasz, hiszen - igaz, magasabb részvétel és 
kevesebb jelölt mellett - 525 szavazattal 
(3.363 és 3.888) többet szereztek, mint 
2014-ben. 
A másik oldalon - elnézést az érintettektől 
a kifejezésért - „sok hűhó semmiért”-nek 
bizonyult a szövetségkötés, legalább is a 
szavazatszám tekintetében. A Fidesz és a 
Városért Egyesület 2014-ben együttesen 
(1.507 és 537) 2.037 voksot gyűjtött be. 
Október 13-án közösen indulva 2.029-et. 
Magasabb részvétel, kevesebb jelölt mel-
lett 8-cal kevesebbet. 
Öt évvel ezelőtt (kerekítve) 56:32, 2019-
ben 61:34 az arány a baloldali lokálpatri-
óták javára. A várost negyedszázada ve-
zető politikai irányzat tehát nem hogy ve-
szített volna népszerűségéből, még növel-

ni is tudta azt. A Fidesz-Városért alakulat 
pedig stagnál. E szövetség igazi veszte-
se szerintem az egyesület. A  kompenzá-
ciós listáról kap ugyan egy mandátumot, 
de ezt vélhetően egyedül indulva is be-
gyűjtötte volna, ahogy öt éve is. Ugyan-
akkor elvesztette önálló arculatát, sorsát 
a Fideszhez kötötte. Amit lehet pozití-
van és negatívan is felfogni, mindeneset-
re egyértelmű politikai döntés. 
Ha a tavaszi uniós választás tiszaújváro-
si eredményét is bevonjuk a vizsgálódás-
ba, egy dolog egyértelmű: a Fidesznek jól 
bejáratott, biztos, hűséges szavazóbázi-
sa van, a választópolgárok egyharmada a 
kormánypárt híve. Íme számokban: 2014 
- 1.507, 2019 tavasza - 2.066, 2019 ősze 
(együtt a VE-vel) - 2.029.
Lássuk az MSZP számait: 2014 - 3.363, 
2019 tavasza - 874, a DK-val, a Momen-
tummal együtt -2.569, 2019 ősze a lokál-
patriótákkal közösen - 3.888.
Az uniós és az önkormányzati választáso-
kat összevetve azt a sokak által hangozta-
tott nézetet is igazolva látjuk tehát, hogy 
helyben a személyiségnek, az egyénnek 
nagyobb szerepe van, mint a pártszimpát-
iának. Ezért nyert, mégpedig fölényesen a 
lokálpatrióta - szocialista formáció. 
Nyerhetett volna még jobban is, ha a vá-
lasztási szabályok megegyeznek a parla-
menti képviselőválasztáséval. Ott ugyan-
is a győztes szavazatainak azon része, 
mely már nem szükséges a mandátum el-
nyeréséhez, töredékszavazatnak számít és 
a kompenzációs listát „hízlalja”. (Egye-
bek mellett ezért is van kétharmada a Fi-

desznek.) Ez újabb képviselői helyet je-
lentett volna.
Azzal pedig, hogy Fülöp György polgár-
mester- és képviselőjelölt is volt, - ahogy 
ellenfelei is - lényegében elsöprő győzel-
mük ellenére egy mandátummal keveseb-
bet szereztek a mindent nyerők, mint öt 
éve, amikor Bráz György „csak” a pol-
gármesteri címért indult.
A Fidesz pedig hiába szenvedett súlyos 
vereséget, a Jobbik harmatgyenge szerep-
lése következtében egyről kettőre növel-
te képviselőinek számát a testületben a 
kompenzációs listáról.
A voksmatek már csak ilyen…

Ferenczi László

Egy választás margójára
Mozgalmas december

Veszélyes anyagok

Év végi rendezvények

Kilenc tonna 
hulladék

Még csak októbert írunk, de már javában tart a 
hagyományos év végi rendezvények előkészítése.

Az időpontok tisztázódtak, jelenleg a fellépők egyeztetése, illet-
ve a vendéglátás megrendelése zajlik.
A Mikulástól karácsonyig rendezvénysorozat december 1-jétől 
december 22-éig tart. A tervek szerint idén csak vasárnaponként, 
illetve december 6-án, a Mikulás érkeztekor lesz műsor a Város-
háztéren. A szervezők ugyanakkor szeretnék elérni, hogy pénte-
ken-, és szombatonként is legyen élet - zene, étel és ital, kézmű-
ves árusítás - a téren. 
Az egyéb rendezvények sorát a Szederkényi gyertyagyújtás nyit-
ja december 16-án, hétfőn. Rá két napra, december 18-án, szer-
dán lesz a Szépkorúak karácsonyi ünnepsége a Sportcentrum-
ban. Itt már a műsor is ismert, Auth Csilla szórakoztatja majd a 
résztvevőket. Ettől a naptól kezdve nagyüzem lesz a Sportcent-
rumban, hiszen december 19-én a gazdasági társaságok dolgo-
zói, december 20-án a közalkalmazottak és köztisztviselők, de-
cember 21-én a sportbarátok gyűlnek itt össze, hogy terített asz-
tal mellett értékeljék a 2019-es esztendőt. 
A felsorolásból nem maradhat ki a Tisza-parti csillagszórás sem, 
melyet december 19-én rendeznek. Ez a nap meglehetősen moz-
galmas lesz, hiszen a gazdasági társaságok már említett rendez-
vénye mellett ekkor tartja idei utolsó ülését Tiszaújváros képvi-
selő-testülete. 

  F. L.

Kilenc tonnányi veszélyes hulladék gyűlt össze az 
önkormányzat és az Ecomissio Kft. III. negyedévi 
begyűjtési akcióján. 

Az idei évet tekintve a lakosság most adta le a legtöbb elektroni-
kai hulladékot. A berendezések összsúlya 4.870 kg, a négy nap 
során összegyűlt hulladék több mit fele. 
A nyári felújítások végeztével sokan szabadultak meg a mara-
dék festékektől és azok göngyölegeitől is. E hulladékféleség 1,6 
tonnát nyomott. 
Autógumiból most a szokásosnál kevesebb, 950 kg gyűlt össze, 
az autósok azonban ezúttal is jelentősen járultak hozzá az akció 
sikeréhez, hiszen 590 kg fáradt olajat adtak le. 
Háztartási vegyszerekből 400 kg, háztartási olajból, zsírból 340 
kg gyűlt össze. 
Tetemes mennyiséget, 180 kg-ot nyomtak a növényvédő szerek 
és göngyölegeik is. Elemekből akkumulátorokból 40 kg, koz-
metikumokból 30 kg, fénycsövekből 25 kg volt a „termés”.
Az első háromnegyed év során összesen 25.612 kg veszélyes 
hulladéktól szabadulhatott meg Tiszaújváros az akciónak kö-
szönhetően. 

f. l.

Csőhidat rongált 
a teherautó

Október 19-én, szombaton a reggeli órákban a MOL Petrol-
kémia területén egy teherautó felépítménye megrongálta az 
egyik út felett átívelő úgynevezett csőhidat. A baleset követ-
keztében megsérült az öltöző épületét ellátó földgáz-, és fűté-
si forróvízvezeték, valamint az üzemközi gőzvezeték.
Az MPK Energiaszolgáltató üzem munkatársai elzárták a sé-
rült vezetékszakaszokat, miközben az üzemi tűzoltóság és a 
Katasztrófavédelem biztosította a helyszínt.  Az esemény és a 
szakszerű elhárítás során a termelő egységeknél nem keletke-
zett üzemzavar és nem történt személyi sérülés.

MOL Petrolkémia Zrt. 

Helyettesből megbízott intézményvezető

Új igazgató az Eötvös élén
Október 20-ától Szaniszló Lász-
ló, a Tiszaújvárosi Eötvös Jó-
zsef Gimnázium, Szakgimná-
zium és Kollégium korábbi in-
tézményvezető-helyettese meg-
bízott intézményvezetőként 
látja el feladatait. Az iskola ko-
rábbi igazgatója, Erdélyi La-
jos elérte az öregségi nyugdíj-
korhatárt, s úgy döntött, nyug-
állományba vonul. 

Szaniszló László 2016-ban került az Eöt-
vösbe, az intézményben akkor volt veze-
tőváltás és pedagógusi pályázata mellett 
benyújtotta intézményvezető-helyettesi 
pályázatát is. Akkor Erdélyi Lajos bizal-
mából bekerült az intézmény vezetésébe, 
így az elejéről fogva volt rálátása az is-
kola egészének működésére. Erdélyi La-
jos korábbi intézményvezető szabadsága 
átcsoportosításával ennek a tanévnek az 
előkészítésében már nem vett részt, ezt a 
feladatot Szaniszló Lászlóra bízta, aki ok-
tóber 20-ától lett megbízva az intézmény 
vezetésével 2020. augusztus 15-ig. 
- Mint minden vezetőnek, nekem is megvan 
a saját vezetési stílusom - mondta Szanisz-
ló László -, emberek vagyunk, saját egyé-
niséggel. Próbálom azt a sok tapasztalatot, 

amit az évek során gyűjtöttem - hiszen na-
gyon sok területen voltam vezető beosztás-
ban -, az intézmény javára fordítani. Való-
színűleg lesznek változások, ezeket a kollé-
gák már szeptember óta érzékelik. Minden 
erőmmel azon leszek, hogy ez az intézmény 
egy elit intézmény legyen, jó legyen ide jár-
ni a diákoknak, eredményesen el tudják vé-
gezni az iskolát, és tovább tudjanak tanul-

ni. A mostani egy kihívásokkal teli időszak, 
de mivel ebben a szerepkörben már van ta-
pasztalatom, tudom, hogy mire vállalkoz-
tam. Vannak elképzeléseim az intézmény 
vezetésével kapcsolatosan, szeretném egy 
olyan irányba mozdítani az egész közös-
séget, hogy hasznára váljunk a városnak - 
mondta az intézményvezető. 

Fodor Petra

„Minden erőmmel azon leszek, hogy az Eötvös elit intézmény legyen.”

5. oldal2019. október 24. Aktuális

Kilenc tonna hulladék gyűlt össze a konténerekben.

A lokálpatrióták 8 fővel képviseltetik magukat a 11 fős testületben. 

Aktívak voltak a tiszaújvárosi válasz-
tók. 
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Katolikus hírek

Szent István kupa

Negyedik alkalommal rendezték meg a Tiszaújvárosi Szent Ist-
ván Katolikus Általános Iskola szervezésében a Szent István 
labdarúgó kupát. 
A megmérettetésen városunk négy általános iskolájának IV. kor-
csoportos fiú csapatai vettek részt.
Helyezések: I. Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Isko-
la, II. Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola, III. 
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola, IV. Tiszaújváro-
si Széchenyi István Általános Iskola.
Különdíjasok: Gólkirály: Hajdu Dávid (8 gól, Hunyadi). Leg-
jobb kapus: Mező Domonkos (Szent István). Legjobb mezőny-
játékos: Novák Milán (Kazinczy)
 

Állatok világnapja 

Az Állatok világnapját október 4-én ünnepeljük. Ez a nap Assisi 
Szent Ferencnek, az állatok védőszentje halálának napja.
Október első hetében jótékonysági gyűjtést szervezetek a ka-
tolikus iskola tanulói a Miskolci Állatsegítő Alapítvány (MÁ-
SA) részére, akik megmentik, gyógyítják a bántalmazott, el-
hagyott állatokat. Délutáni program keretében, nagy érdeklő-
déssel hallgatták a diákok Dr. Szoboszlai Henriett állatorvos 
és  Pilipár Barbara asszisztens előadását a felelős állattartásról.                             
A nap célja felhívni a figyelmet a vadon élő állatok védelmére 
és a felelős állattartásra. Köszönjük a szülőknek, tanulóknak a 
támogatást!

 Gál Benjáminné 
intézményvezető
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Eötvös CodeWeek - Szabad iskola
A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimná-
zium, Szakgimnázium és Kollégium eb-
ben a tanévben is csatlakozott az euró-
pai programozási hét rendezvényeihez. 
Két héten át az osztályokban a kódolá-
sé volt a főszerep. Erre a megmérette-
tésre meghívtuk városunk általános is-
koláiból a 7-8. osztályosokat is. Az on-
line fordulókban 3 napig minden nap 
egy feladatsort kaptak a diákok, ahol a 
jó megoldásokon kívül a gyors megol-
dás is pontot ért. A döntő megmérette-
tés 2019. október 14-én, hétfő délután 
volt, ahová már csak az elődöntőkben 
legjobban szereplő 5 osztály képvise-
lői jutottak be. A csapatok a tantermek-
ben berendezett szabaduló szobák rejt-
vényeinek megoldásán keresztül jutot-
tak el a „Szabadulj ki a tornateremből!” 
akadálypályára. A végső erőpróba után 
dobogóra állhatott:
1. 11.H (bowling - 2 pálya használata 2 
órára), 2. 12.B (pizzautalvány az osztály 
számára). 3. Tiszaújvárosi Széchenyi Ist-
ván Általános Iskola 8.c osztálya  (torta, 
és ők nyerték az általános iskoláknak hir-
detett különdíjat, egy pizzautalványt is).

Köszönjük a (zárójelben írt) nyeremé-
nyek felajánlását a Tiszaújvárosi Eötvös 
Gimnáziumért alapítványnak.

Gratulálunk mindenkinek a verseny során 
mutatott teljesítményéért!

Szaniszló László mb. intézményvezető

Pályaorientációs nap

Vendégségben 
a tévében 

Gyerekek lepték el szerkesztőségünket hétfőn délelőtt, a Tisza-
újvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 4.b osztálya pá-
lyaorientációs napját nálunk, a Tisza Média Kft.-nél töltötte. A 
gyerekek megismerkedhettek a televíziózás és lapkészítés leg-
fontosabb momentumaival, kipróbálták, milyen műsort vezetni, 
a mikrofon másik végén állni, és a látogatásuk végén egy saját 
újságot is készítettek. 

fp

Tetris challenge

Zeneiskolai mozaik 
Pár hónapja indult világhó-
dító útjára a tetris challen-
ge, a kihívás, aminek lénye-
ge, hogy betekintést nyújt né-
hány kaotikusnak látszó, de a 
felszín mögött nagyon is ren-
dezett eszköz, jármű, gép éle-
tébe. 

Rendőrök, mentősök, tűzoltók, katonák 
kezdték. Kipakolták, amijük van, majd a 
mozaikba feküdtek. Ma már a legkülön-
bözőbb hivatásokról posztolnak képeket 
a tetris challenge résztvevői, hazánkban 
is egyre többen mutatják meg, milyen tár-
gyak között élik mindennapjaikat. 
Az országban - tudomásunk szerint - el-
ső zeneiskolaként a tiszaújvárosi Vándor 
Sándor Zeneiskola fogadta el a kihívást. 
Múlt csütörtökön kora délután nagy volt 
a nyüzsgés az iskolaépület előtt, sorra ke-
rültek a földre a hegedűk, trombiták, fu-
volák, kották. 
- Nyár végén az instagramon láttam elő-
ször ilyet - mondta Lakatos Vera fuvola-
tanár -, már akkor megtetszett és eszembe 

jutott, hogy akár mi is csinálhatnánk ilyet. 
Akkor még nem nagyon mertem pedze-
getni, egészen a múlt hétig. Úgy tudom, 
zenetanárok közül még senki nem fogad-
ta el ezt a kihívást, mi vagyunk az elsők. 
Nagyon jó érzés így egyben látni a hang-

szereket, nagyon sok mindent ugyan ki 
sem tudtunk hozni. 
A tetris challenge-ben nem csak az esz-
közöket pakolják ki mozaikszerűen, az 
emberek helyet hagynak saját maguknak 
is, minden zenetanár a „saját” hangszerei 
mellé feküdt. Így készült el a fotó a ma-
gasból, az iskola erkélyéről. Nagy volt az 
izgalom, a felfordulás, a tanárok mind-
egyike aktívan részt vett a kihívásban. 
- Valóban úgy tudjuk, hogy mi vagyunk az 
első zeneiskola, amelyik csatlakozott a ki-
híváshoz - mondta Somogyiné Sándor Dó-
ra, a zeneiskola vezetője. - Nagyon felfo-
kozott állapotban vagyunk, aktívan szeret-
nénk ebben részt venni, minden kolléga itt 
van, reméljük, hogy mintát tudunk adni 
más zeneiskoláknak is. Igyekeztünk min-
dent kihozni, még olyan hangszereket is, 
amelyen oktatás most még egyelőre nincs 
a zeneiskolában, de hátha valaki kedvet 
kap, és később jelentkezik. Ezúton is sze-
retnénk népszerűsíteni zeneiskolánkat, hi-
szen zenélni nagyon jó, jó ide járni. 

Fodor Petra
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Népi játék napja
A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Hunyadi Mátyás Iskolája október 9-én orszá-
gos szervezésű programot valósított meg kiemelkedő színvona-
lon. Csatlakoztunk a Balatoni Katalin „Így tedd rá!” program-
gazda által meghirdetett „Népi játék napja 2019” eseményhez a 
Kárpát-medence 450 közösségével együtt. A tanítási órák közöt-
ti szünetekben a különböző népi gyermekjátékoké volt a fősze-
rep. Az emelt óraszámú dráma- és táncképzésben részesülő osz-
tályok tanulói mutatták be a népi játékokat, majd a szünet to-
vábbi részében pedagógusok és diákok együtt játszottak, átélve 
a közös játék örömét, felelevenítve az elveszőben lévő népi ha-
gyományainkat.  
A programgazda által meghirdetett pályázatra is beneveztek di-
ákjaink, a 2.a, a 2.b, a 3.a és a 4.a osztályok tanulói. 
A fergeteges hangulatú fogadtatáson felbuzdulva a szervező pe-
dagógusok, Nagyné Tóth Zsófia, Mucza-Krisztin Judit és Kom-
lósné Oláh Mária a tanév további részében havonta egy délelőt-
tön szeretnék felidézni a rég elfelejtett, vagy kevéssé ismert né-
pi játékokat egy-egy jeles eseményhez kapcsolódva. Ez a kezde-
ményezés a játékról, a pedagógiáról, az értékekről, de legfőkép-
pen a gyerekekről szól. 
Sok sikert a megvalósításhoz!

Hok Csaba
intézményvezető

6. oldal 2019. október 24.Paletta

Negyedszer rendezték meg a kupát. 

A gyerekek a MÁSÁ-nak gyűjtöttek. 

Amit tudtak, kipakoltak. 

A tanári kar egésze részt vett a kihívásban. 

Izgalmas pillanatok montázsa. 



Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár

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

TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Óvárosi KULT Galéria
30 éves a „Tiszaszederkény” Idősek Klubja - Kiállítás az el-
múlt 30 év emlékeiből

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
Október 18. - november 16.
A látás hónapja
Kamarakiállítás
Helyszín: a könyvtár földszintje
Október 26. (szombat) 11.00 óra  
„Angolozó” társalgási klub
A beszélgetést vezeti: Pomichal Anna idegennyelvi kommu-
nikátor
Helyszín: a könyvtár előadóterme

TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR
November 5. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit

A Tisza TV műsora
Október 24., csütörtök  

9:00 HétHatár: Október 23. - Átvették a megbízóleveleket - 
Változások a gimiben - Foltvarrók a környezetért - A Misz-
sziós Kereszt Tiszaújvárosban - Tetris Challenge a zeneisko-
lában - Veszélyes hulladékot gyűjtöttek - Síró Lajos fotókiál-
lítása -  Óraállítás - Gyaloglónap a Hunyadiban - Angol ver-

seny a Kazinczyban - Kenus sikerek Kínában  
18:15 Hétről-Hétre: Ünnepségek október 23-án -  25 éves a 
tiszaújvárosi református templom - Rákász Gergely,  a kon-
certorgonista - Ujj Emőke zongoraestje - Közelmúlt - Foci          

Október 28., hétfő
14:00 A képviselő-testület alakuló ülésének közvetítése

18:00: Sporthétfő, benne: a Phoenix KK - KTE Duna Aszfalt 
bajnoki kosárlabda-, és a TFCT - Cegléd bajnoki labdarúgó 

mérkőzés közvetítése felvételről 
Október 30., szerda

18:00 HétHatár: Képviselő-testületi alakuló ülés - Minden-
szentek, halottak napja - Év végi támogatások - Sport

18:15 Hétről-Hétre: Síró Lajos kiállítása - A padlás - Közel-
múlt - Kosár és foci összefoglalók

18:50 Egy hajóban, vallási magazin: Tiszaújvárosban a misz-
sziós kereszt 

Utána: a Tiszaújváros - Fehérvár FC MK labdarúgó mérkő-
zés közvetítése felvételről
Október 31. csütörtök

9:00 A szerdai adás ismétlése

A diákönkormányzat szervezésében október 16-án rendez-
tük meg a felsős csirkeavatót. A délután főszereplőinek, hogy 
nagy csirkévé váljanak, néhány feladatot teljesíteniük kellett. A 
hangulatos délutánon próbára tehették a tájékozottságukat, az 
ügyességüket, a hallásukat, a mozgáskoordinációjukat. Ezután 
következett a fogadalomtétel, melyben a gyerekek ígéretet tet-
tek, hogy fegyelmezett és szorgalmas diákokként fogják az isko-
la hírnevét öregbíteni.

Rácz Zita munkaközösség-vezető

Széchenyis csirkeavató

Leninváros, Texas, Mexikó 

Ujj Emőke, a zongoraművész
Álomnyaralás Mexikóban. Sok 
utazási iroda hirdeti és sokan 
be is fizetnek, hiszen a közked-
velt üdülőváros Cancun már 
nem a megfizethetetlen kate-
gória. A többségnek csupán két 
hét vakáció jut Mexikóból, a 
Tiszaújvárosból elszármazott 
Ujj Emőke zongoraművésznek 
viszont jóval több. Álomnyara-
lás helyett 14 év valóság. 

Leninváros hármas óvodájából isme-
rem, egy csoportba jártam Emőkével. Az-
tán ő hármas iskola, én hatos, ő zeneis-
kola én néptánc, ő Miskolc zeneművésze-
ti, én Tokaj. Földrajzilag egyre csak távo-
lodtunk, de mindig hallottam róla. Ami-
kor hazaköltöztem a főiskoláról, ő épp ki-
költözött Texasba és egyetemre járt, ami-
kor én elkezdtem dolgozni, ő továbbre-
pült Mexikóba, ahová elvitte Bartókot, 
Kodályt, Lisztet. Egy maroknyi Magyar-
országot szórt szét, kultúrát, zenét, művé-
szetet. Ismert és elismert zeneszerző, ze-
nepedagógus, fesztiválszervező lett a ten-
gerentúlon. 13 éve nem volt itthon, hét-
fő este azonban újra itt köszönthettük, ön-
álló zongoraestjén egykori zeneiskolájá-
ban, a Vándor Sándor Zeneiskolában. A 
koncert előtt beszélgettem vele a zeneis-
kola egyik tantermében.
- Mindig gyakorolsz a koncert előtt?
- Idegmegnyugtatásként szeretek Bachot 
játszani a koncertek előtt, az olyan ne-
kem, mintha meditáció lenne. Hiába a so-
kadik fellépés, azért van izgalom, az ad-
renalin dolgozik ilyenkor. 
- Mi hozott vissza Tiszaújvárosba ennyi év 
után?
- Több évtizede elköltöztem innen, ami-
kor 40 éves volt a város, akkor voltam 
itt utoljára. Most éppen honosítani aka-
rom az Amerikában megszerzett doktori-
mat, mert amikor én ide jártam konzerva-
tóriumba 1999-ben, itthon még nem volt 
lehetőség doktori címet szerezni. Kint az 
Észak-Texasi egyetemen viszont igen, 
ezért is mentem ki külföldre. Ezzel a kon-
certtel most több helyen is fellépek a de-
cemberi nagy eseményem előtt, ugyanis 
akkor szerezhetem meg itthon is a dokto-
ri diplomámat. 
- Kicsit menjünk vissza az időben. Volt a 
’80-as évek Leninvárosában egy lány, Ujj 
Emőke, akiről már akkor is lehetett sejteni, 
hogy nagy zenei tehetség. Hol folytattad a 
tanulmányaidat? Merre vitt az utad? 
- Kislányként itt kezdtem, már amikor itt 
tanultam, akkor is tudtam, hogy nagyon 
jó tanáraim vannak Tiszaújvárosban. En-
nek is köszönhetem azt, ami ma lehetek. 
Emlékszem, szigorú volt a szolfézsokta-
tás és nagyon komolyan vettük a hang-
szeres órákat, nagyon fontos szerepe volt 
az életemben a kórusnak is. A hármas is-
kola után jött Miskolc, négy évig a Bartók 
Béla Zeneművészeti Szakközépiskola di-
ákja voltam, utána Debrecenben éltem hét 
évet, a Liszt Ferenc Konzervatóriumban 
az egyetemi szakot is elvégeztem, ám, 
mint mondtam, a doktori miatt kimentem 
egy amerikai családhoz magánösztöndíj-
jal és közben elvégeztem az Észak-Texa-
si Egyetemet. Gyakorlatilag ők fizették 
az ösztöndíjamat, cserébe a 14 éves fiúkat 
napi szinten tanítottam zongorázni. Bár 

ma már itt, a magyarországi zeneakadé-
mián is lehet doktorit szerezni, de akko-
riban erre nem volt lehetőség, ám közben 
én kint ragadtam külföldön és ott próbál-
tam szerencsét a továbbiakban. 
- Magyar diákként hogy boldogultál Ame-
rikában, hiszen akkor, amikor te kimentél, 
még kevés iskolában volt angol nyelvok-

tatás. Egy mai középiskolás már 14-16 
évesen nyelvvizsgával a zsebében indul-
hat külföldre.
- Igen, mi még oroszt tanultunk, ami ma 
is nagyon jól megy, meg azért egy keveset 
angolul is tudtam. Szóval nem volt köny-
nyű. Öt évig keményen tanultam a texa-
si egyetem zenei tagozatán, az eleje volt a 
legnehezebb, mert nem tudtam tökélete-
sen angolul, hosszú fogalmazásokat kel-
lett írni, előadásokat tartani, folyamato-
san koncerteztem, de sikerült. Mikor vé-
geztem, átköltöztünk Mexikóba, 14 évig 
voltam ott, másfél éve pedig újra itthon, 
most Gödöllőn lakom, élek és dolgozom. 
- Hogy élted meg európaiként az ottani lé-
tet, az embereket, a kultúrát? 
- Eleinte furcsa volt, mondhatnám, hogy 
egy kultúrsokk ért, hiszen teljesen más az 
ízlés, mások az emberek, az oktatás, a kö-
rülmények, az ételek, ahogy viselkednek. 
Az első év itt is nehéz volt, de lassacskán 
belefolytam az ottani zenei életbe, didak-
tikus koncerteket adtam szegényebb ré-
tegből jövő gyerekeknek, rádióműsorokat 
csináltam spanyolul, tengerparttól kezd-
ve templomig, harsogó gyerekek között, 
nagyszínházban koncerteztem. Aztán el-

kezdtem egy magyar fesztivált szervez-
ni Cancunban, főleg a magyar zenei kul-
túra reklámozására, terjesztésére, amihez 
társult ételbemutató, fotókiállítás, festmé-
nyek, konferenciák, filmvetítés, beszélge-
tések. Ez ment 10 éven keresztül, és bár 
én már másfél éve Magyarországon élek, 
de a Külügyminisztérium felkért, hogy 
folytassam ennek a rendezését, ami tu-
lajdonképpen anno egy polgári kezdemé-
nyezés volt, de már magukénak tekintik. 
Idén már a 10. jubileuma volt ennek a me-
xikói Cancunban. Örülök, hogy ott élhet-
tem, mert rengeteg lehetőség volt, és úgy 
éreztem, úttörő vagyok. 
- Vittél külföldre sok magyarságot. Vit-
tél Kodályt és a kedvenc klasszikusodat, 
Bartókot is? 
- Igen, Liszt, Kodály, Bartók mindig volt 
és van ezeken a fesztiválokon. Nagyon 
sok zongorista lépett fel, legutóbb példá-
ul egy magyar hárfaművész játszotta Ko-
dály és Bartók műveit. Az egyik büszke-
ségem az, hogy a Köztársasági Aranyke-
reszt Érdemrendet megkaptam külhonban 
azért, amiért a magyar kultúrát terjesztet-
tem, népszerűsítettem. Ez nagyon jó do-
log, és különösen jól esett azért is, mert 
amikor egy magyar kimegy külföldre, azt 
sokszor elfelejtik.
- Emőke! Mégis újra itthon vagy, miért?
- Én nagyon szeretek több helyen élni, 
de Magyarországon vannak a gyökereim, 
meg itt van a családom, és itthon igazán 
magas színvonalú a zenei oktatás. 
- Jó újra Magyarországon magyarnak 
lenni?
- Igen, most Gödöllőn élek, ott nagyon 
pezsgő zenei élet van, 700 növendékes 
zeneiskolában tanítok, országos verse-
nyeken is kísérek gyerekeket, de most so-
kat gyakorolok, mert decemberben lesz 
az alkalom, hogy honosítom a doktori-
mat, és közben a mexikói koncertekre 
is készülök. Magyarországon sok ember 
úgy gondolja, hogy nehéz az élet, nehe-
zek a körülmények és sokat panaszkod-
nak. Én jártam, éltem, dolgoztam külföldi 
országokban, így másképp látom a hely-
zetet, szerintem nagyon sok jó dolog van 
itthon is, amit lehet, hogy az itt élő ma-
gyarok nem látnak, de én már látom, mert 
van összehasonlítási alapom. Most sze-
retnék a két ország között ingázni, kon-
certezni, hirdetni a magyar kultúrát, a ze-
nét és nagy klasszikusainkat. 

berta

Síró Lajos, a kézműves fotográfus

55 kép, 55 gondolat
Síró Lajos fotográfus alkotásaiból nyílt tárlat a 
Városi Kiállítóteremben. Az 55 éves tiszaújváro-
si művész, pedagógus jubileumi gyűjteménye az 
ÖTVENÖT címet kapta. Az alkotások különle-
gessége, hogy több, mint 100 éves kézműves fo-
tótechnikával készültek, amit a mai digitális vi-
lágban már nagyon kevesen használnak. Síró ké-
pei egyediek, nem egy digitális kattintás, nem egy 
gombnyomásnyi pillanat, hanem a képzőművé-
szet és a fotográfia elegye. (Bővebben jövő he-
ti számunkban.)

7. oldal2019. október 24. Kultúra

Ujj Emőke

Mexikóba vitte Lisztet, Kodályt, Bartókot. 



MELEGVÍZ-MÉRŐ ÓRÁK OLVASÁSA

Tájékoztatjuk, Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a meleg-
víz-mérő órák olvasását 2019. október 18-ától október 31-
éig végezzük.
Kérjük Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a lakásba való beju-
tást biztosítsák a megjelölt időpontban a vízmérő-órát ol-
vasó kollégáink számára.
Amennyiben a bejutást nem tudják biztosítani, úgy lehe-
tőségük van a bejárati ajtóra kifüggeszteni a lakás meleg-
víz-mérő órájának állását, vagy az alábbi elérhetőségeken 
bejelenthetik:
Telefonon: 
Diszpécserszolgálat: 49-341-627 (0-24 órás)
Ügyfélszolgálat: 49-544-323 (ügyfélfogadási időben)
elektronikusan: ugyfelszolgalat@tszolg.hu
Kérjük Fogyasztóinkat, hogy a bejelentéskor törekedjenek 
a pontos adatok megadására, elkerülendő a téves tartalom-
mal történő számlakiállítást.
Kérjük segítsék munkánkat. Tisztelettel:

TiszaSzolg 2004 Kft.

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

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

06-46/477-104

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

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

Nagyné Kántor Judit  főigazgató

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

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

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

(49) 341-244, (49) 341-168

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

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 
üzenetrögzítő rögzíti. 

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, 

hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van 
közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes.  

A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzí-
tett bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a 

szükséges intézkedéseket. 

Zöld növényi hulladék
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld nö-
vényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.) 
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 2019. október 24-
én, csütörtökön végzi el.
A hulladékgyűjtő zsákokat az érintett városrészekben kiosz-
tották, de a zöld növényi hulladék jelöletlen zsákokban is ki-
helyezhető az átadási pontokon.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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 
2019. október 31-én (csütörtökön) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI 
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 

Tiszaújváros Város Önkormányzata az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumával együttműködve 2020-ra kiírja a Bur-
sa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2019/2020. tan-
év második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatko-
zóan („A” típusú pályázat), és a felsőoktatási tanulmányo-
kat kezdeni kívánó fiatalok számára („B” típusú pályázat). 
A pályázati űrlapot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, 
véglegesítve, onnan kinyomtatva és aláírva a pályázat kö-
telező mellékleteivel (adatlap és igazolások) együtt a Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, 
Szociális és Sport Osztályánál (I. em. 114. iroda) kell be-
nyújtaniuk a pályázóknak 2019. november 5-éig.  
A pályázat benyújtásával kapcsolatban bővebb informá-
ció, valamint a pályázat benyújtásához szükséges adatlap 
és egyéb dokumentumok megtalálhatóak a www.varosha-
za.tiszaujvaros.hu weboldalon.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 
pályázatot hirdet a 2019/2020-as tanév I. 
félévére a tiszaújvárosi állandó lakóhely-
lyel rendelkező főiskolai, egyetemi hall-
gatók tanulásának támogatására. 
Pályázati célok: 
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók szá-
mára a 2019/2020-as tanév I. félévére ta-
nulmányi ösztöndíj biztosítása a pályáza-
ti feltételekben közölt tanulmányi ered-
ménytől függően.
Pályázati feltételek:
• tiszaújvárosi állandó lakóhely,
• első diploma megszerzésére irányuló 
alapképzésben (BA, BSc), vagy mester-
képzésben (MA, MSc), vagy doktori kép-
zésben, vagy osztatlan képzésben részt-
vevő állami, vagy államilag elismert nap-
pali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve 
6 féléves alapképzésben való részvétel,

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

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

a Tiszaújvárosi Mecénás  
Közalapítvány kuratóriuma

Mecénás ösztöndíj

Ebzárlat
Felhívjuk a település állattartóinak figyelmét, hogy a ró-
kák és más vadon élő ragadozók veszettség elleni immuni-
zálásának időszakára Tiszaújváros közigazgatási területére 
2019. október 26-ig legeltetési tilalmat és ebzárlatot ren-
deltek el.
Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosár-
ral szabad kivinni.
A tárggyal kapcsolatos részletes információkat a Krónika 
múlt heti számában és a város honlapján tettük közzé.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola pályázatot 
hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

- konyhai kisegítő
- takarító

A jogviszony határozott idejű munkaviszony, teljes munkaidő-
ben. 
A munkavégzés helye: Tiszaújváros, Rózsa út 12.
A munkakör keretében ellátandó feladatok: 
A konyhai kisegítő munkakörre a jogszabályban előírt feladatok 
ellátása, az intézmény szabályzatainak, és a munkáltatói jogokat 
gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően. 
A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jog-
szabályok hatályos rendelkezései irányadóak. A munkaviszony 
tartalma a munkabér, a munkaidő és a pihenőidő vonatkozásá-
ban a közalkalmazotti jogviszonyhoz igazodik. 
Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet
- teljes cselekvőképesség 
- egészségügyi alkalmasság
- hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz 
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 - plébánosi ajánlás 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. november 01.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gál Ben-
jáminné intézményvezető vagy  Baráthné Éliás Tünde gazdasági 
vezető nyújt, a 70/3832734 és a 30/9651536 telefonszámokon és 
a tiszi.igazgato@gmail.com e-mail címen.
A pályázatok benyújtásának módja: 
- Postai úton: Tiszaújvárosi, Szent István Katolikus Általános Is-
kola 3580. Tiszaújváros, Rózsa út 12.
- Elektronikusan: tiszi.igazgato@gmail.com

Tájékoztatás lakossági 
adatgyűjtésekről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Központi Statiszti-
kai Hivatal (KSH) Tiszaújváros településen a 2019. évi Orszá-
gos Statisztikai Adatfelvételi Program részeként lakossági ki-
kérdezésen alapuló felmérést hajt végre. Az Európai lakossági 
egészségfelmérés (ELEF2019) ötévenkénti végrehajtását a Bi-
zottság (EU) 2018/255 rendelete írja elő az Európai Unió tagál-
lamai számára. 
A harmadik alkalommal zajló magyarországi felmérés 2019. 
szeptember 16-tól december 16-ig tart. Az adatfelvétel célja a la-
kosság egészségi állapotának, az azt befolyásoló életmódjának, 
és az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének, az ellátá-
sokkal való elégedettségének vizsgálata. Az ország 510 telepü-
léséről 10 470 személy került kiválasztásra a véletlen mintavé-
tel szabályai szerint, akik névre szóló, válaszadásra felkérő le-
velet kapnak. 
A felmérés első két hetében van lehetőség a kérdőív interneten 
való kitöltésére, majd az ezt követő időszakban fényképes iga-
zolvánnyal rendelkező összeírók keresik fel azokat, akik szemé-
lyesen szeretnének válaszolni. A válaszadás önkéntes. 
A felmérésben résztvevők utazási utalványt, az interneten vála-
szolók sportszer-utalványt nyerhetnek. A kapott adatokat a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal bizalmasan kezeli. Azokat kizárólag 
statisztikai célra, összesítve, egyedi azonosítás lehetőségét kizá-
róan használja fel, a hazai és európai uniós adatvédelmi és sta-
tisztikai jogszabályok betartásával. A felmérésből származó ösz-
szesített eredmények a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé 
válnak, az első adatközlés 2020 tavaszán lesz.
Az adatgyűjtéssel kapcsolatban további információ kérhető a 06-
80-200-766/3-as telefonszámon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 
óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra között, a lakinfo@ksh.hu 
e-mail címen, valamint a www.ksh.hu/elef2019 internetes oldalon

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont pályázatot hirdet 1 fő műszaki előké-
szítő munkakör betöltésére, 4 hónap próba-
idő kikötéssel, határozatlan időre szóló kine-
vezéssel.
Pályázati feltételek:
• középfokú képesítés, műszaki és/vagy épü-
letgépészeti középfokú végzettség
(építészeti szakmacsoportba tartozó szakké-
pesítés)
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent hasonló munkakörben szerzett 
tapasztalat, legalább 1-3 év szakmai tapaszta-
lat, TERC program ismerete
Feladatok: 
• a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont által üzemeltetett épületek állag- meg-
óvásával kapcsolatos feladatok
• közüzemi szolgáltatókkal kapcsolattartás, 
ügyintézés
• energiahatékonyság, energiafelhasználás nyo-
mon követése
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a 
közalkalmazottak jogállásáról, valamint an-
nak végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12) 

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

Kósa-Tóth Zoltán igazgató

Műszaki előkészítő munkakör

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisz-
telt Lakosságot, hogy Tiszaújváros képvise-
lő-testületének a szociális rászorultságtól füg-
gő pénzbeli ellátásokról, valamint a termé-
szetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 27. 
§-a alapján eseti jelleggel a karácsonyi ünne-
peket megelőzően egyszeri támogatásban ré-
szesíthetők azok a kiskorú gyermeket neve-
lő családok, ahol az egy főre jutó havi jöve-
delem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének a 250%-át 
(71.250 Ft-ot), és a kérelem benyújtását meg-
előzően legalább egy év folyamatos tiszaújvá-
rosi lakóhellyel rendelkeznek és életvitelsze-

rűen jelenleg is lakóhelyükön élnek. A támo-
gatás mértéke egy kiskorú gyermeket neve-
lő család esetén 15.000 Ft, két kiskorú gyer-
meket nevelő család esetén 22.000 Ft, három 
vagy több kiskorú gyermeket nevelő család 
esetén 29.000 Ft. 
A kérelem benyújtásának határideje: 
2019. október 31.
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfo-
gadási időben a Polgármesteri Hivatal Intéz-
ményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán 
(111. iroda) és a Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálatán, valamint postai úton (3580 Ti-
szaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt La-
kosságot, hogy Tiszaújváros képviselő-testü-
letének a szociális rászorultságtól függő pénz-
beli ellátásokról, valamint a természetben 
nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. 
(II.27.) önkormányzati rendelet 26. §-a alap-
ján eseti jelleggel a karácsonyi ünnepeket 
megelőzően egyszeri év végi támogatásban 
részesülhetnek azok a szociálisan rászorult 
személyek, akik a kérelem benyújtását meg-
előzően legalább egy év folyamatos tiszaújvá-
rosi lakóhellyel rendelkeznek és életvitelsze-
rűen jelenleg is lakóhelyükön élnek, valamint
- az öregségi nyugdíjkorhatárt tárgyév októ-
ber 31. napjáig betöltötték, vagy
- saját jogon nyugellátásban, vagy 
- rokkantási ellátásban, vagy
- rehabilitációs ellátásban, vagy
- korhatár előtti ellátásban, vagy
- rokkantsági járadékban, vagy
- szolgálati járandóságban
részesülnek.

Nem jogosultak a támogatásra azok a szemé-
lyek, akik keresőtevékenységet folytatnak. 
Egyszeri év végi támogatás annak a személy-
nek állapítható meg, akinek a családjában az 
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének a 450%-át (128.250 Ft), egye-
dül élők vagy egyedülállók esetén az 550%-
át (156.750 Ft).
A támogatás mértéke családosok esetén jo-
gosultanként 15.000 Ft/fő, egyedül élők vagy 
egyedülállók esetén 18.000 Ft. 
A kérelem benyújtásának határideje: 
2019. október 31.
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfo-
gadási időben a Polgármesteri Hivatal Intéz-
ményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán 
(113. iroda és 115. iroda) és a Polgármeste-
ri Hivatal Ügyfélszolgálatán, valamint postai 
úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) le-
hetséges. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Gyermekes családok év végi támogatása

Egyszeri év végi támogatás

Fenyőfák kerestetnek
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2019. évi adventi rendezvények színvonalas le-
bonyolításához keres kivágásra szánt, jelenleg szabad térállásban álló, formás, egyenletes ha-
bitusú lucfenyőket és ezüstfenyőket, 3,5-12 méter között, a városi közintézmények, Tiszaújvá-
ros közterein történő felállítása, feldíszítése céljából.
Felajánlásaikat a következő elérhetőségeinken tehetik meg:
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., Központ: 49/540-636; 70/457-2499; e-mail: varos-
gazda@tujvaros.hu 
A bejelentések alapján a fákat megtekintjük, és amennyiben a méretük, formájuk megfelelő és 
kivágásuk biztonsággal elvégezhető, úgy a fakitermelést elvégezzük.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

2019. október 26., 27. (szombat, vasárnap)
Temetői és templomi 

szertartások 

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisz-
telt Lakosságot, hogy Mindenszentek 
alkalmából az egyházak az alábbi idő-
pontokban tartják szertartásaikat.

Egyházi szertartások

A római katolikus egyház temetői 
szertartásai Mindenszentek ünnepén:
Sajószögedi templomban szentmise                   
2019. november 1. 09:30 óra
Tiszaújváros katolikus templomban 
szentmise 
2019. november 1. 11:00 óra
Sajóörösi köztemető
2019. november 1. 14:00 óra
Nagycsécsi köztemető
2019. november 1. 14:30 óra
Városi temető (Sajószöged)                                
2019. november 1. 15:00 óra
Római katolikus altemplom                                  
2019. november 1. 16:00 óra
Szentmise az elhunytakért halottak nap-
ján          
2019. november 2. 18:00 óra

A református egyház temetői istentisz-
teletei:
Tiszaszederkényi református temető   
2019. november 1. 15:30 óra
Városi temető (Sajószöged)
2019. november 1. 17:00 óra

A görögkatolikus egyház szolgálata:
Szent Liturgia (görögkatolikus temp-
lom) 2019. november 1. 11:00 óra

Polgári szertartású megemlékezések
Városi temető (Sajószöged)
2019. november 1. 14:00 óra
Tiszaszederkényi református temető   
2019. november 1. 15:00 óra

2019. október 31. (csütörtök)

2019. november 1. (péntek)

2019. november 8-tól december 31-éig a temetői járat kizárólag
pénteki napokon közlekedik

Indul 13.00 Tisza-part városrész Érkezik 14.55
13.05 T.szederkény, Kossuth út 14.50
13.06 Bajcsy Zs. út 67. 14.49
13.07 Bajcsy Zs. út 37. 14.48
13.08 Bocskai út 14.47
13.09 Bocskai úti iskola 14.46
13.12 Szederkényi út 14.43
13.13 Brassai iskola 14.42
13.14 Hotel 14.41
13.15 Autóbusz-állomás 14.40

É r k e -
zik:

13.25 Városi temető főbejárat Indul 14.30

Indul 13.00 15.00 Tisza-part városrész Érkezik 14.55 17.25
13.05 15.05 T.szederkény, Kossuth 

út
14.50 17.20

13.06 15.06 Bajcsy Zs. út 67. 14.49 17.19
13.07 15.07 Bajcsy Zs. út 37. 14.48 17.18
13.08 15.08 Bocskai út 14.47 17.17
13.09 15.09 Bocskai úti iskola 14.46 17.15
13.12 15.12 Szederkényi út 14.43 17.13
13.13 15.13 Brassai iskola 14.42 17.12
13.14 15.14 Hotel 14.41 17.12
13.15 15.15 Autóbusz-állomás 14.40 17.10

Érkezik 13.25 15.25 Városi temető főbejárat Indul 14.30 17.00

Indul 13.00 15.00 16.30 Tisza-part 
városrész

Érk. 14.55 16.25 18.25

13.05 15.05 16.35 T.szeder-
kény, Kos-

suth út

14.50 16.20 18.20

13.06 15.06 16.36 Bajcsy Zs. 
út 67.

14.49 16.19 18.19

13.07 15.07 16.37 Bajcsy Zs. 
út 37.

14.48 16.18 18.18

13.08 15.08 16.38 Bocskai út 14.47 16.17 18.17
13.09 15.09 16.39 Bocskai úti 

iskola
14.46 16.15 18.15

13.12 15.12 16.42 Szederké-
nyi út

14.43 16.13 18.13

13.13 15.13 16.43 Brassai 
iskola

14.42 16.12 18.12

13.14 15.14 16.44 Hotel 14.41 16.11 18.11
13.15 15.15 16.45 Autóbusz-

állomás
14.40 16.10 18.10

Érk. 13.25 15.25 16.55 Városi teme-
tő főbejárat

I n -
dul

14.30 16.00 18.00

Indul 11.30 Tisza-part városrész Érkezik 13.25

11.35 Tiszaszederkény, Kossuth út 13.20

11.36 Bajcsy Zs. út 67. 13.19

11.37 Bajcsy Zs. út 37. 13.18

11.38 Bocskai út 13.17

11.39 Bocskai úti iskola 13.15

11.42 Szederkényi út 13.13

11.43 Brassai iskola 13.12

11.44 Hotel 13.12

11.45 Autóbusz-állomás 13.10

Érkezik 11.55 Városi temető főbejárat Indul 13.00

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Temetői autóbuszjáratok menetrendje

9. oldal2019. október 24. Közlemények



A Tiszaújvárosi  Krónikában 
 is megjelenik lakossági apróhirdetése,  

amennyiben azt a Tisza TV Képújságában 
legalább 5 napra (2500 Ft) legkésőbb 

kedden 12 óráig feladja.

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás 
2019. november 1-jén (pénteken) változatlanul, a 
megszokott ürítési rend szerint történik.
Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsáko-
kat a szállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig szí-
veskedjenek kihelyezni.
A tiszaújvárosi ügyfélszolgálati iroda 2019. no-
vember 1-jén, a hulladékudvar november 1-jén és 
2-án zárva tart.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

Telefon: +36 21 3500 111
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583

BMH Nonprofit Kft.

Tiszaújvárosban az Építők útján eladó 
2 szobás, 55 nm-es, 3. emeleti, saját pincés,

 tehermentes lakás.
Érd: 06-70/671-7752

Eladó vagy kiadó garázs a Mátyás király úti 

garázssoron. Érd.: 06-20/213-0833

Tiszaújvárosi megkímélt, jó állapotú, klímás, első eme-
leti 53 négyzetméteres másfélszobás, erkélyes lakás a 

Rózsa úton kulturált lakóközösségben, akár teljes 
bútorzattal eladó. Ár 14,9 millió forint.

Ugyancsak a Rózsa úton 18 négyzetméteres panelház 
alatti garázs villannyal, bepolcozva, oszlopos fúrógép-

pel, műhelyasztallal eladó. Ára 4,9 millió forint. 
Érdeklődni a 70/322-9408-as és a 30-9402806-os tele-

fonszámon lehet. 

kronika@tiszatv.hu

Hunyadis sportsiker
A megyék a közelmúltban rendez-
ték az atlétikai ügyességi csapatbaj-
nokságot. A legjobb 12 eredményt 
elért csapat kapott meghívást az or-
szágos diákolimpiára, Kecskemét-
re.
Az október 19-i döntőn való részvé-
telt kivívta a Hunyadi Mátyás Isko-
la távolugró csapata is. 
A nyolcadikos, fiú III-IV. korcso-
portos tanulók remek időben, kivá-
ló versenyzéssel az előkelő orszá-
gos 3. helyezést érték el. 
Különlegességnek számít, hogy a 
csapat tagjai egyben osztálytársak is. Versenyzőink: Karikó Zsolt, Urbán Ádám, Fenyves Ta-
más, Lindi Imre, Halas Erik. 
Felkészítőjük Ujlaky Ildikó testnevelő, és Jakab István edző.

kronika@tiszatv.hu

Ismét gyalogoltak a hunyadisok
Október 18-án immáron 3. alkalommal gyönyörű napsütéses időben tettek városnéző túrát a 
Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanulói és pedagógusai a Magyar Szabadidő-
sport Szövetség felhívására és a Gyaloglás világnapja (WWD) tiszteletére. Az idén új útvona-
lat terveztünk tanulóinknak, melyen az alsósok 4,47 km, a felsősök 6,26 km távolságot telje-
sítettek.
A tavalyi évben 2. helyezést értünk el pályázatunkkal, mellyel 37 db pólót és 30.000 forintos 
Decathlon vásárlási utalványt nyert iskolánk, gyarapítva ezzel sportszereink állományát. Ren-
dezvényünk elsődleges célja idén is a gyaloglás népszerűsítése volt, mely kitűnő kapcsolatot 
nyújtott az iskola nevelési feladataihoz is. Kiemelt figyelmet jelent számunkra a természet vé-
delme és lakóhelyünk nevezetességeinek megismertetése is tanulóinkkal. Az esemény mottója: 
„Ismerd meg lakóhelyed gyalog(lással), kirándulj a természetben a szürke hétköznapok után”! 
A Sajó gátján és út közben is rengeteg fotót készítettünk, megfigyeltük a természet szépségeit, 
jó hangulatban, kellemesen elfáradva érkeztünk vissza a délutáni Kakasavatóra. Tanulóink is-
mét újabb élményekkel gazdagodhattak.

Markovicsné Szabó Enikő és Demblovszky Gábor 
szervezők

Gimnasztrádás siker

Megnyerték a fődíjat 
Október 19-én a Tiszaújvárosi Gimnasztráda csapata a Szlovák Torna Szövetség meghívásá-
ra részt vett a Kassán megrendezett 4th Gymnastics and Dance Fesztiválon. A csapat 45 részt-
vevővel és hat koreográfiával nevezett a fesztiválra, a 7-23 éves lányok nagy lelkesedéssel ké-
szültek a bemutatóra. A látványos koreográfiáikkal nagy sikert arattak a nézők között, és a zsűri 
tetszését is elnyerték. A fesztivál fődíját a legjobb koreográfiának járó fődíjat az ifi csoport Las 
Vegas koreográfiája nyerte el. Minden résztvevő éremmel térhetett haza, hiszen itt sem a győ-
zelem, hanem a részvétel a fontos. A lányok kiválóan teljesítettek, a többi csapathoz képest is 
kiemelkedőt nyújtottak, és a napot egy kassai városnézéssel zárták. A csapat köszöni a Tiszaúj-
város önkormányzatának támogatását.

kronika@tiszatv.hu

Hagyományok és modern játékok
Október 9-én a Tiszaújvárosi Széche-
nyi István Általános Iskola pályázó 4.c 
és 6.c osztálya látogatást tett a világ 5 
LEGO gyára közül a 2008. óta működő 
nyíregyházi LEGO gyárban, illetve a 
Sóstói Múzeumfaluban is. A csoportok 
meghatározott időpontban egyenként 
léphettek be a gyár területére, ezért a 
másik osztály a festői szépségű Sóstón 
töltötte el az időt.
A csónakázó tó körüli séta után jártuk 
be Magyarország legnagyobb regioná-
lis szabadtéri néprajzi múzeumát, a Sóstói 
Múzeumfalut, amely a Felső-Tisza vidék 
népi építészetének megőrzésére, továbbéltetésére, az ott lakók népi kultúrájának megőrzésére vál-
lalkozik. A 9 hektáron elterülő intézmény 5 tájegységen és több mint 100 népi objektumon keresztül 
kínál kalandozást a régmúltba. Érdekes volt bepillantani a 19. századi iskolába, ahol nem csak a je-
lenlegitől eltérő tantárgyak, hanem a régi tankönyvek, bizonyítványok, szemléltető eszközök is fel-
keltették a tanulók érdeklődését. Megleshettük a korabeli mesterek - a borbély, mézeskalácsos, fény-
képész, kékfestő - műhelyeit, andaloghattunk a főtéren, megtekinthettük a haranglábat, megcsodál-
hattuk a takaros falusi kerteket, a rendezet portákat, a muskátlis ablakú parasztházakat.
A hagyományok és a múltbeli kalandozás után a 21. századi gyerekek egyik kedvenc játékának 
bölcsőjéhez látogattunk el. Először egy biztonsági kisfilmet néztünk meg, hogy probléma nél-
kül közlekedhessünk a gyár területén. Megismerkedtünk a gyár történetével, a LEGO és a kis-
gyermekeknek szánt DUPLO termékcsalád készítésének folyamatával a fröccsöntéstől, a díszí-
tésen át, a csomagolásig, raktározásig. Egy látogatói folyosón minden munkafázisba bepillant-
hattunk. Az idegenvezetőnk készségesen válaszolt a felmerülő kérdéseinkre is. Bizonyos helye-
ken megörökíthettük a látnivalókat, akár az életnagyságú LEGO figurákat. A túra végén a tanu-
lók játszhattak is a játszószobában a LEGO és DUPLO figurákkal. Búcsúzóul még ajándékot is 
kaptunk. Tartalmas és tanulságos kirándulás volt. 

Rácz Zita munkaközösség-vezető

10. oldal 2019. október 24.Paletta

Látogatás a Sóstói Múzeumfaluban. 



A Sportcentrum eseményei 
Október 26. (szombat)

Labdarúgás
11.00 FC Tiszaújváros- Cigánd U14 bajnoki mérkőzés 
    Füves pálya
13.00 FC Tiszaújváros- Cigánd U15 bajnoki mérkőzés 
    Füves pálya
Kosárlabda
19.20 Phoenix KK- KTE Duna Aszfalt felnőtt bajnoki mérkő-
zés    Játékcsarnok

Október 27. (vasárnap)
Kézilabda
11.00 TSC - Sárospataki USI-EKESC női bajnoki mérkőzés 
     Játékcsarnok
Labdarúgás
13.30 FCT - Cegléd felnőtt bajnoki mérkőzés  
   Centerpálya

Október 30. (szerda)
Labdarúgás
12.30 Tiszaújváros - MOL Fehérvár FC MK mérkőzés 
   Centerpálya

Labdarúgás

Triatlon

Kosárlabda

Hajrában szerzett góllal bravúrgyőzelem

Lehmann Csongor világsztárok között 

Elkaszáltak a Kaszások is

Három vesztes mérkőzés 
után a Jászberény otthoná-
ban szerepelt a Termálfürdő 
FC Tiszaújváros a labdarúgó 
NB III. Keleti csoportjának 
11. fordulójában. Gerliczki 
Máté együttese hátrányból 
fordítva a hosszabbításban 
harcolta ki a győzelmet. 

Jászberényi -Tiszaújváros 
1-2 (1-1)

Jászberény, 400 néző, vezette: Kulcsár 
Jászberényi FC: Menczeles - Szemere, 
Lakatos B., Lakatos G., Süttő - Sándor I. 
- Gresó, Király O., Szöllősi (Győrfi, 81.), 
Ludasi - Pálinkás (László, 74.). Edző: Né-
met Gyula.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. - 
Burics, Gelsi, Pap Zs., Csicsek, Tóth M., 
Hussein (Kulcsár, 88.), Bokros, Orosz, 
Terdik (Molnár M., 64.), Bene (Nagy D., 
83.). Edző: Gerliczki Máté.
Sorrendben a Sényő, a Balassagyarmat és a 
Hatvan ellen sem szerzett pontot a legutób-
bi fordulók során a Tiszaújváros, így min-
denképpen ráfért már a javítás Buricsékra. 
A tabellán a forduló előtt második helyen 
álló és a feljutásra is aspiráló Jászberény el-
leni idegenbeli csata pedig nem ígérkezett 
könnyűnek. A házigazdák már a 7. percben 
vezetéshez jutottak, amikor Süttő ugratta ki 
Szemerét, aki 8 méterről a hálóba lőtt 1-0. 
A tiszaújvárosiak a bekapott gól után gyor-
san rendezték soraikat és hamar sikerült 

egyenlíteniük. A 10. percben egy bal olda-
li beadást követően Csicsek fejelt a hazai-
ak kapujába 1-1. A félidő hátralévő részé-
ben újabb gól nem született. 
A második játékrészben kezdeményezőbb 
volt a Tiszaújváros, több veszélyes hely-
zetet is kialakított, de ezek még kimarad-
tak. A hajrában már mindenki elkönyvel-
te az ikszet, de a vendégegyüttes csere-
ként beállt játékosa, Nagy Dávid más-
képp gondolta. László adott el egy labdát, 
melyre lecsapott Nagy D., és 10 méterről 
a léc alá lőtt 1-2. A folytatásban már nem 
maradt ideje a berényieknek az egyenlí-
tésre, így a tiszaújvárosiak három mér-
kőzés után győzni tudtak. Gerliczki Máté 
együttese 20 pontjával az 5. helyen áll a 
bajnokságban. A kék-sárgák legközelebb 
október 27-én vasárnap délután fél ket-
tőtől a Cegléd együttesét fogadják, majd 
3 nappal később október 30-án fél egytől 
a Magyar Kupában a MOL Fehérvár FC 
csapatát látják vendégül. 
Németh Gyula: Szeretnék gratulálni a Ti-
szaújvárosnak, mert ma nagyon sokat tett 
a győzelemért. Nekünk az első félidőben 
többet kellett volna kihozni magunkból. 

A futball törvénye megint beigazolódott, 
mert a sok kihagyott helyzet megbosszul-
ta magát.
Gerliczki Máté: Nagyon magas színvona-
lú mérkőzést játszottunk, rengeteg hely-
zet volt mindkét oldalon. Gratulálok já-
tékosaimnak, mert hatalmas szívvel óriá-
si győzelmet arattak. Egy negatív sorozat 
végén jól jött ez a siker.

 A forduló további eredményei:
ESMTK - Sényő 2-2

Cegléd - Balassagyarmat 1-0
DVTK II. - Putnok 1-2
Gyöngyös - Tállya 0-2

Füzesgyarmat - Ózd 3-1
Eger - DEAC 0-1

Hatvan - DVSC II. 0-2 
Következik a 12. forduló

2019. október 27., vasárnap 13:30
Jászberény - Hatvan

Tiszaújváros - Cegléd
Balassagyarmat - ESMTK

Sényő - Eger 
DEAC - Füzesgyarmat

Ózd - Gyöngyös
Tállya - DVTK II. 
Putnok - DVSC II. 

A Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub színeit képviselő Leh-
mann Csongor, a tavalyi ju-
nior világbajnoki címe és az 
idei U23-as világbajnokságon 
elért ezüstérme után meghí-
vást kapott a legszűkebb eli-
tet felvonultató Superleague 
Triatlon 2019-2020-as ver-
senysorozatára. 

A 20 éves újonc felnőtt világ- és Euró-
pa-bajnok, olimpiai érmes világsztárok 
között is bizonyította rátermettségét. 
 Az új versenyzési formát 3 éve hívták 
életre, azzal az ideológiával, hogy a triat-
lon „Forma 1” sorozatává váljon. Ennek 

megfelelő a körítés, a reklám, a média-
megjelenés. Az eseményekre meghívják 
a világ top 10 elit versenyzőjét, néhány 
sportolót szabadkártyával (úgy, mint Leh-
mann Csongort), továbbá  3 korábbi kva-
lifikációs viadal legjobbjait. A széria egy-
egy állomásán 30 férfi és 30 női verseny-
ző indulhat. Első nap elődöntők zajla-
nak (nemenként 2), ahonnan az első 5-5 
jut tovább, plusz a legjobb 5 idő az ösz-
szesítésből. A versenyszámok jellemző-
en szupersprint távon zajlanak, külön-
böző lebonyolítási formában. A sporto-
lók minden költségét a szervezők állják, 
a sorozat győztese 100.000 dollárral lesz 
gazdagabb, az egyes események díjazása 

20.000 dollárról indul, és még a 15. he-
lyezettet is jutalmazzák. A sorozat első ál-
lomása Jersey Island volt, melyen Cson-
gor nem vett részt. A 2. állomást október 
19-20-án, Máltán, a Vallettában megren-
dezett erőpróba jelentette. 
- Csongor a 2. előfutamba került szom-
baton - tudtuk meg Lehmann Tibortól, a 
Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-veze-
tőedzőjétől. - Az „első triatlonon” a me-
zőny második felében haladt, de jól tar-
tották az élbolyt, a második részben pe-
dig fokozatosan jött fel, a Murray, Schoe-
man csoporttal depózott, majd a 7. helyen 
futott be, és mivel ez volt a gyorsabb fu-
tam, idővel bejutott a fináléba. A döntőbe 
jutás már sokaknak meglepetés volt, ami-
nek a helyi és élő közvetítésben dolgozó 
kommentátorok hangot is adtak. A döntőt 
újra egy rendhagyó formában rendezték. 
Kerékpáros időfutam után, az eredmé-
nyek alapján handicap-es indítással tel-
jesítették a 2x szupersprint távot. Cson-
gornak sajnos sok volt a háromszori ke-
rékpár, előre nem lépett, de a kvalifiká-
ciós helyezését hozta, így a 14. pozíci-
óban fejezte be a versenyt. A nagy sztá-
rok között, igazán fiatalként, egy ismeret-
len versenyrendszerben dicséretes telje-
sítményt nyújtott a hétvégén. A szervezők 
várják a folytatásban is, a következő állo-
más 2020-ban, Szingapúrban lesz.

 SZIS

Súlyemelés

Csúccsal 
a csúcson

Szombaton rendezték meg a 
XII. Szűcs Lajos emlékver-
senyt, ahol a TSC sportolója, 
Réti Márton a 89 kg-os súly-
csoportban 215 kg-os összetett 
eredménnyel, új egyéni csúcs-
csal 1. helyezést ért el.

A bajnokság újabb fordulójá-
ban a Tiszaújvárosi Termál-
fürdő Phoenix KK az Óbu-
dai Kaszások otthonában lé-
pett pályára. Az eddig három 
győzelmet bezsebelő fővárosi-
akkal szemben nehéz mérkő-
zésre kellett számítani, a ve-
reség mégis súlyosabb lett a 
vártnál.

Óbudai Kaszások - Phoenix KK
 95-63 (31-21, 15-15, 25-10, 24-17)

Játékvezetők: Szilágyi Bálint, Benedek 
Zoltán, Tóth Kitti

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: 
Kiss (2), Lajsz (7), Szilasi (-), Martin 
(24/6), Kovács (7/3). Csere: Pöstényi 
(9/6), Tóth (-), Taskó (-), Szabó  (7), Ere-
miás  (-), Orliczki (4), Molnár (3/3). Ve-
zetőedző: Szendrey Zsombor.
Az első etap nagy része biztató, kiegyen-
lített párharcot hozott, a csapatok szinte 
végig fej-fej mellett haladtak. Az utolsó 
percben azonban mintha összeomlott vol-
na a Phoenix védekezése, és az Óbuda 
villámgyors találatokkal növelte az addig 
mindössze négypontos előnyét.
A második játékrészben ismét a hasonló 

teljesítmény volt jellemző a felekre. Ez-
úttal nem tudott robbantani a Kaszások 
együttese, ám a Tiszaújváros sem.
A pihenőn sem sikerült rendezni a tisza-
újvárosi sorokat. A korábbi lendületet 
pár percig sikerült hozni, a harmadik ne-
gyed derekára már 17 pontra nőtt a Pho-
enix hátránya (57-40). Ebből a kátyúból 
már nem sikerült a csapatnak kilábalnia, 
az Óbuda végleg magához ragadta a mér-
kőzés irányítását. 
A záró etapban sikerült valamelyest erősíte-
nie a Tiszaújvárosnak, de ez csak arra volt 
elegendő, hogy kevésbé nőjön a hátrány.

Az NB III. Keleti csoport állása (élcsoport)
1. Füzesgyarmat  11 9 0 2 23-11 27
2. DEAC  11 7 2 2 25-12 23
3. Cegléd  11 7 2 2 20-16 23
4. Jászberény  11 6 4 1 24-13 22
5. Tiszaújváros  11 6 2 3 21-13 20

Kajak-Kenu

Diáksport

Tízben a mieink

Tatamin a karatékák

A hétvégén rendezték meg a kajak-kenu maratoni világbajnok-
ságot Kínában, ahol a TKKSE két kiválósága, Bragato Giada és 
Meczkó Viktória is a rajtvonalhoz állt. Giada csütörtökön a női 
felnőtt rövidkörös C-1-es 3,9 km-es távot teljesítette, ahol 14 in-
duló közül a 8. helyen ért célba. Szombaton a 15,4 km-es klasz-
szikus maratoni távon indult, itt is 8. lett. Viktória az ifjúsági-
ak között próbált szerencsét, és a közel 11 km-es evezés után 
a 9. helyen úszott be a hajója. Csakúgy, mint a TKKSE egyko-
ri versenyzőjének, az U23-as korosztályban kajakozó Béke Kor-
nélnak.   

Szigetszentmiklóson rendezték meg az iskolák által is nevezett 
és nyilvántartott  WKF karate országos diákolimpiát. Tiszaújvá-
rosból a Justitia 2 versenyzővel és edzőjükkel vett részt a meg-
mérettetésen.
Eredmények: Kurucz Hanna 2006-2007-es korosztály, kata 8. 
hely, (Tiszaújváros, Kazinczy isk.), Kujbus Annabella 1999-
2001-es korosztály kata 2. hely, kumite  3. hely. (Debrecen, Iri-
nyi J. isk.).

11. oldal2019. október 24. Sport

Csongor a 14. helyen fejezte be a versenyt. 

Viktória és Giada Kínában. 



12. oldal 2019. október 24.Rendezvények
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