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Jubiláló Szederke

Mindennapok a koronavírus árnyékában

Nincs alternatíva 
az eskütételre

Újabb kifogást tárgyalva szeptember 22-én ismét ülést tar-
tott a B-A-Z Megyei 6. számú Országgyűlési Egyéni Válasz-
tókerületi Választási Bizottság. 

A testület (mely a delegált tagokkal időközben 6 fősre bővült) 
Tóth Ádám független képviselőjelölt és egy választópolgár 
együttes kifogásáról döntött, 5:1 arányban érdemi vizsgálat nél-
kül elutasítva azt. 
Az ügy előzményeként Tóth Ádám levélben érdeklődött a vá-
lasztási irodánál, hogy tehetnek-e elektronikus úton, illetve a la-
kóhely szerinti polgármesternél (amennyiben más településen 
szavazatszámlálók) esküt a delegált szavazatszámlálók. A vá-
lasztási iroda nemleges válaszát kifogásolta a két panaszos, jog-
sértőnek tartva azt. 
A választási bizottság többségi álláspontja szerint a választási 
iroda akkor sértett volna jogszabályt, ha az említett alternatív 
eskütételre a választási törvény lehetőséget adna. Márpedig nem 
ad, ahogy a koronavírus-járványra tekintettel a Nemzeti Válasz-
tási Iroda által kiadott eljárásrend sem. 

Járványügyi 
intézkedések 

Újabb hét telt el, az új hét pedig új szabályokat is hozott 
magával. A kormányzati intézkedésekről lapunk 3. olda-
lán tájékozódhatnak, az alábbiakban a tiszaújvárosi ese-
ményeket, döntéseket közöljük. 

- A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. munkatársai 
kedd reggel megkezdték a játszóterek, közterületi padok fer-
tőtlenítését. 
- Az Ezüsthíd Gondozóházban és Idősek Otthonában felfüg-
gesztették az új lakók felvételét. 
- A Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány támogatásával egy bel-
ső informatikai hálózatot építettek ki az Ezüsthíd Gondozó-
házban és Idősek Otthonában, hogy megkönnyítsék az online 
kapcsolattartást. 
- A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ és a Tiszaújvá-
ros Városi Rendelőintézet koronavírus-gyorsteszteket vásá-
rolt. 
- A köznevelési intézmények térítésmentesen igénybe vehetik 
a Sportcentrum egyes kültéri létesítményeit a sportfoglalko-
zások megtartása céljából. 
- A képviselő-testületi ülésen, bizottsági üléseken kötelező a 
maszkviselés. 
- Megérkezett a szennyvízvizsgálat eredménye: minimális 
mértékben mutatták ki a koronavírus örökítőanyagát, a vizs-
gálatok tovább folytatódnak. 

Huszonötödik születésnapját ünnepli idén a Szederke Díszí-
tőművészeti Szakkör. A jeles alkalomból ünnepélyes kiállí-
tásmegnyitót tartottak a Tiszaszederkényi Művelődési Ház 
Óvárosi KULT Galériájában, ahol a szakkör tagjainak leg-
szebb munkáit gyűjtötték össze és tárták a közönség elé. A 
kiállításról és a szakköri munkáról részletesen a jövő heti 
Krónikában olvashatnak.    
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A választási bizottság tagjai és a választási iroda munka-
társai - tekintettel a megnövekedett létszámra és a koro-
navírus-járványra - a III. emeleti tanácskozóteremben tár-
gyaltak. 

A játszótereket fertőtlenítik a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. munkatársai. A prevenciós bizottság hétfői ülésén töb-
bek között erről is döntött. A koronavírussal kapcsolatos intézkedésekről, tudnivalókról lapunk 3. oldalán olvashatnak. 
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Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

Sándor Vincéné

Szül.: KobzoS Mária
szeptember 23-án életének 85. évében elhunyt. 

Temetése szeptember 28-án, hétfőn 14.30-kor lesz 
a sajószögedi Városi Temetőben. 

A gyászoló család

Egyházi hírek
Római katolikus

A szentmisék a szokott időpontokban lesznek: kedd, csütörtök, 
péntek, szombat 18.00, szerda 8.30, vasárnap 11.00. 
A nyilvános szentmisék alatt kérjük az orrot és szájat takaró 
maszk használatát, templomba belépés előtt és után kézfertőt-
lenítés az előtérben, illetve a mosdóban.
A szentáldozás kizárólag kézbe adással történik. Kérjük a kel-
lő távolság megtartását.
Első áldozásra és bérmálkozásra készülők szüleinek szülői ér-
tekezlet október 2. 17.00-tól  a templomban.
ALTEMPLOM NYITVATARTÁSA:
Hétfő, Kedd – Zárva
Szerda – Vasárnap: 09.00 –19.00
Az altemplom orrot és szájat takaró maszkban látogatható!
Plébániairoda nyitvatartása:
kedd, szerda: 09.00-13.00.
 csütörtök, péntek: 15.30-17.30.
Belépés maximum 1 fő!
Szájmaszk használata kötelező!
Előtérben kézfertőtlenítés!
Irodai telefonszám: (49) 540-102 

Görögkatolikus

Pénteken 17.30 vecsernye. Szombaton 8.00 Szent Liturgia. 
Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia, 17.30 vecser-
nye. Kedden 8.00 Szent Liturgia. Szerdán 17.30 vecsernye. 
Csütörtökön, október 1-jén az Istenszülő Szűz Mária oltalmát 
ünnepeljük: 9.00 utrenye, 17.30 Szent Liturgia.

Református

Istentiszteleti alkalmaink:
Tiszaújváros
• 2020. szeptember 27-én, vasárnap 11 órától úrnapi istentisz-
telet
Tiszaszederkény:
• 2020. szeptember 27-én, vasárnap 10 órától úrnapi istentisz-
telet
Online: 
• Tájékoztatjuk a testvéreket, hogy akik személyesen nem tud-
nak közösségünkbe eljönni, azok facebook oldalunkon (htt-
ps://www.facebook.com/reftujvaros) minden vasárnap 10 órá-
tól az előző heti igehirdetést hallgathatják.
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

Baba születik
Szerkesztőségünk szeretné feleleveníteni azt a korábbi hagyo-
mányt, hogy a legifjabb tiszaújvárosiak érkezéséről hírt ad a 
tágabb közösségnek is, természetesen a szülők megkeresésé-
re, és hozzájárulásával. Ezért arra kérjük a leendő édesanyá-
kat, édesapákat, hogy ha megérkezik a várva-várt kisbabájuk, 
és elkészült az első cuki fotó az újszülöttről, küldjék el ne-
künk is, osszák meg velünk az ilyenkor fontos információkat 
is, hogy például mi a keresztneve, hány kiló, és feje búbjától a 
talpáig hány centit képvisel. Természetesen mindez önkéntes 
alapon működhet csak, mi bízunk benne, hogy nyitottak lesz-
nek erre, és együtt örülhetünk a családdal az új jövevénynek, 
az éppen aktuálisan legifjabb tiszaújvárosi polgárnak a Baba 
született rovatunkban. Várjuk az örömhírt személyesen szer-
kesztőségünkben, vagy a kronika@tiszatv.hu email címre.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot szeptember 27-ig (vasárnapig) 
a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952) , majd 
szeptember 28-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 órá-
ig. 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

Kopjafa-koszorúzás
Tájékoztatjuk a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének 
tagjait, hogy 2020. október 1-jén 14 órakor a Nyugdíjas Park-
ban kopjafa-koszorúzás lesz.
Szeretettel várujuk minden érdeklődő nyugdíjas társunkat.

Varjas Lászlóné elnök

Közlekedésbiztonsági vetélkedőre hívja a családokat a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Balesetmegelőzési Bizottság.
Az ORFK - Országos Balesetmegelőzési Bizottság és a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Balesetmegelőzési Bizottság a 
családok szabályos közlekedésének propagálása céljából idén 
is meghirdeti a „Közlekedik a család” vetélkedősorozatot.
A vetélkedő megyei döntőjét a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Balesetmegelőzési Bizottság szervezésében 2020. októ-
ber 3-án (szombaton) 09.00-15.00 óra között rendezi a Mis-
kolc Autóház Kft. (Skoda Márkakereskedés) a Déli városkapu-
ban lévő telephelyén.
A családok négy versenyhelyszínen játékos formában mérik 

össze tudásukat, a vírus miatt kialakult helyzetre figyelemmel, 
és fokozott óvatossággal.
A rendezvényen ütemezve történik a családok elméleti és gya-
korlati tudásának felmérése. Az a család, aki a legsikereseb-
ben szerepel a megyei versenyen, képviseli megyénket az or-
szágos döntőn.
A versenyen való részvétel ingyenes. A vetélkedőre olyan csa-
ládokat várnak, ahol a szülők 6-17 év közötti gyermeket ne-
velnek.
A verseny fődíja egy Skoda Scala személygépkocsi.
A rendezvényről bővebben: www.kozlekedikacsalad.hu

Nyereg
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik szep-
temberi sorozatunk. A megfejtéseket 
a hónap végéig egyben várjuk e-mail-
ben a kronika@tiszatv.hu címre, vagy 
postai úton a 3580 Tiszaújváros, Szent 
István út 16. címre. A júliusi nyertes: 
Tőzsér László. 

Ismét „Közlekedik a család”
2. � Sokféle 2020. szeptember 24.



A legfrissebb (szerdai) adatok szerint ha-
zánkban 951 fővel emelkedett a koronavírus-
sal azonosított fertőzöttek száma, és elhunyt 
8 krónikus beteg. Az aktív fertőzöttek szá-
ma 15104 fő. Városunkban a hivatalos ada-
tok szerint 16-an fertőződtek meg a vírussal. 

Ez a hét sok új szabályt hozott magával, hatósá-
gi áras lett az önköltséges PCR-teszt, tíz napra 
csökkent a karanténkötelezettség és szigorod-
tak a maszkviselés szabályai. (Lásd keretes írá-
sunkat.)
Hétfőn ülésezett a prevenciós bizottság is, ahol 
újabb döntéseket hoztak annak érdekében, 
hogy Tiszaújvárosban minimalizálják a jár-
ványveszélyt. 
- A virológus szakemberek szerint a járvány 
a tömeges megbetegedések szakaszában van 
- mondta az ülést követő tájékoztatójában Dr. 
Fülöp György polgármester -, ez azt jelen-
ti, hogy a vírus bárhol, bármikor felbukkan-
hat. Kollégáimmal azt érezzük a helyes út-
nak, ha megfogadjuk a járványügyi szakembe-
rek iránymutatásait, és a legjobbat remélve fel-
készülünk a legrosszabbra is. Továbbra is az a 
célunk, hogy a város életét a lehető legkevés-
bé befolyásolja a koronavírus-járvány, ehhez 
azonban az önök közreműködésére, együttmű-
ködésére is szükség van. 
A bizottság ülésén döntöttek arról, hogy a Ti-
szaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. munka-
társai keddtől újra fertőtlenítik a játszótéri esz-
közöket, játékelemeket, közterületi padokat. 
Az Ezüsthíd Gondozóházban és Idősek Ottho-
nában felfüggesztették az új gondozottak fel-
vételét annak érdekében, hogy szükség esetén 
megfelelően tudják izolálni a bentlakókat. A 
humánszolgáltató központ és a rendelőintézet 
vásárolt a már tavasszal is alkalmazott koro-
navírus gyorstesztekből, így lehetőség lesz ar-
ra, hogy szükség esetén teszteljék az otthonban 
élőket, valamint az egészségügyben dolgozó-
kat. Döntöttek arról is, hogy az iskolák a sport-
foglalkozások, testnevelésórák céljából térí-
tésmentesen igénybe vehetik a Sportcentrum 
egyes létesítményeit. Ezek: a szabadtéri kon-
dipark, a 2. sz. füves pálya, rekortán futópálya, 
görkorcsolya- és gördeszka pálya, strandröp-
labda pálya, steetball pálya. A Sportcentrum-
ban kiemelt figyelmet fordítanak a járványügyi 
előírások betartására, a létesítmény több pont-
ján is elhelyeztek kézfertőtlenítőt. 

Dr. Fülöp György polgármester a csütörtöki 
képviselő-testületi, illetve az azt megelőző bi-
zottsági ülésekkel kapcsolatban elmondta: min-
den ilyen ülésen kötelező a maszk viselése. 
Hétfőn egy új kormányrendelet lépett életbe, a 
legfontosabb szabályokat Dr. Juhos Szabolcs 
jegyző ismertette. 
- Minden hatévesnél idősebb embernek kötele-
ző az orrot és a szájat egyaránt eltakaró maszk 
viselése - mondta a jegyző -, üzletben történő 
vásárlás és munkavégzés során, bevásárlóköz-
pont területén, bármilyen előadóművészeti ese-
mény területén, így moziban, színházban, zene-
művészeti előadáson, rendezvényeken, könyv-
tárban, múzeumban, művelődési házban. Ezen-
túl a postákon, és a közigazgatási szervek ügy-
felek részére nyitva álló területén, illetve min-
den olyan helyiségben, ahol ügyfélfogadás zaj-
lik és egyszerre egy időben rendszeresen öt fő-
nél többen tartózkodnak. 
A prevenciós bizottság egyébként már koráb-
ban, augusztus 31-i ülésén döntött arról, hogy a 
polgármesteri hivatalban és a Kazinczy Házban 
kötelező a maszk viselése. 
- Az érintett helyiségek üzemeltetői, azaz az 
intézmények, hivatalok, üzlethelyiségek veze-

tői és személyzete felhatalmazást kaptak ar-
ra, hogy azt a személyt, aki a maszkot felszólí-
tásra sem viseli, vagy nem helyesen viseli, kö-
telezni kell arra, hogy a helyiséget hagyja el. 
A kormányrendelet értelmében e kötelezettsé-
get a rendőrség, a megyei kormányhivatalok, 
valamint az üzletek vonatkozásában a jegyző, 
mint kereskedelmi hatóság ellenőrzi. Ameny-
nyiben a rendőrség vagy a hatóság azt tapasz-
talja, hogy a helyiség üzemeltetője nem tartja, 
nem tartatja be a helyes maszkviselés szabálya-
it, úgy a figyelmeztetésen túl a második alka-
lommal már 100.000 forinttól 1.000.000 forin-
tig terjedő pénzbírság szabható ki, a következő 
szabályszegések során pedig akár egy év idő-
tartamra is bezáratható az üzlet - mondta Dr. 
Juhos Szabolcs. 
A kormányrendelet kitér a helyes maszkvise-
lés szabályira is, melynek értelmében a masz-

kot úgy kell viselni, hogy a szájat és az orrot is 
eltakarja, hiszen így nyújt védelmet. 
Az elmúlt héten beszámoltunk arról, hogy elké-
szült a szennyvízminta elemzése, mely azt mu-
tatta, hogy a koronavírus örökítőanyaga mini-
mális mértékben van jelen a városi szennyvíz-
ben. Nos, az újabb vizsgálat eredménye is el-
készült. 
- Meg kell, hogy nyugtassam a városlakókat - 
mondta Pap Zsolt alpolgármester -, hisz szá-
mottevő emelkedés nem látható a szennyvíz-
ben, arra lehet tehát számítani, hogy az elkövet-
kezendő 10-14 napban nem lesz robbanássze-
rű ugrás a megbetegedések számában. Azt lát-
juk, hogy folyamatosan emelkedik a fertőzöt-
tek száma, arra kérek mindenkit, hogy tartsák 
be a szabályokat, viseljék helyesen a maszkot, 
tartsák a távolságot és mossanak gyakran kezet, 
hiszen több olyan ember is lehet a környeze-
tünkben, akik bár tünetmentesek, de mégis to-
vább tudják adni a fertőzést. 
A koronavírus-járvány második hulláma új in-
tézkedéseket tett indokolttá az Ezüsthíd Gon-
dozóházban és Idősek Otthonában is. Túl azon, 
hogy jelenleg nincs felvétel az intézménybe, 

életben van a látogatási és a kijárási tilalom is. 
- Ez nagyon nehézkessé teszi a kapcsolattartást 
a hozzátartozók és az intézményben élő ellátot-
tak között - mondta Poropatich Péter, a Tisza-
újvárosi Humánszolgáltató Központ vezetője -, 
függetlenül attól, hogy majdnem minden szo-
bában van telefon. Azért, hogy a kapcsolatot 
szorosabbá, élőbbé tudjuk tenni, a Tiszaújvá-
ros Jövőjéért Alapítvány támogatásával az in-
tézményben kiépítettünk egy belső internethá-
lózatot, amely lehetővé teszi, hogy az ellátottak 
és a hozzátartozók könnyebben kommunikál-
janak, könnyebben tudják a kapcsolatot tartani 
egymással. A belső hálózat már kiépült, remél-
jük, hogy a szolgáltató minél hamarabb ráköti a 
rendszerére és tudjuk majd használni. 

Fodor Petra

Mindennapok a koronavírus árnyékában 

Új szabályok 
A hat éven aluli gyermekek kivételével kötelező a szabályosan viselt maszk számos zárt tér-
ben, most már nem megengedett a sál vagy az arcot eltakaró más ruhadarab. 

Kötelező a maszkviselés a tömegközlekedési eszközökön, aki nem tartja be a szabályt, 50 ezer 
forintra is bírságolható. 

19.500 forintnál egy egészségügyi szolgáltató sem kérhet többet a PCR-tesztekért. 

A karanténkötelezettség 14-ről 10 napra csökkent. 

A szórakozó- és vendéglátóhelyek csak 23 óráig lehetnek nyitva. 

Továbbra sem tarthatók 500 fő feletti rendezvények. 

Október elsejétől az óvodákban, iskolákban, szakképző intézményekben bevezetik a kötelező 
testhőmérséklet-mérést. 

2020. szeptember 24. Aktuális � 3.

Kedd reggel megkezdődött a játszóterek játékelemeinek fertőtlenítése. A sál, kendő már nem szabályos, maszkot kell viselni. 

A prevenciós bizottság hétfői ülésén több döntés is született. 

„Amennyiben a rendőrség vagy a ha-
tóság azt tapasztalja, hogy a helyiség 
üzemeltetője nem tartja, nem tartat-
ja be a helyes maszkviselés szabálya-
it, úgy a figyelmeztetésen túl a máso-
dik alkalommal már 100.000 forint-
tól 1.000.000 forintig terjedő pénz-
bírság szabható ki.”

Dr. Juhos Szabolcs

„Továbbra is az a célunk, hogy a vá-
ros életét a lehető legkevésbé befolyá-
solja a koronavírus-járvány, ehhez 
azonban az önök közreműködésére, 
együttműködésére is szükség van.”

Dr. Fülöp György

„A Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány 
támogatásával az intézményben kié-
pítettünk egy belső internethálóza-
tot.”

Poropatich Péter

„Arra lehet tehát számítani, hogy az 
elkövetkezendő 10-14 napban nem 
lesz robbanásszerű ugrás a megbete-
gedések számában.”

Pap Zsolt



Az űrkutatásról mindegyikünknek vannak 
szűkebb, tágabb ismereteink. Tudjuk, hogy 
emberek jártak a világűrben és a Holdon, 
neki köszönhetjük a Naprendszerről, és a 
Világegyetemről szerzett ismereteink túl-
nyomó többségét, hogy űrverseny van, ami-
nek nagyon sok titkos katonai és technológi-
ai fejlesztés állhat a hátterében, és hogy mi-
lyen nagyszabású tervei vannak az emberi-
ség jövőjére vonatkoztatva. 

Gyakran hallani, hogy az űrkutatás, az űrtevé-
kenység, az asztronautika nem más, mint né-
hány ipari-gazdasági nagyhatalom költséges 
játékszere. A fenti gondolatmenet logikus foly-
tatása, hogy ilyesmivel egy olyan országban, 
mint Magyarország, végképp értelmetlen fog-
lalkozni, hisz egy sor napi problémával szem-
besülünk a közlekedésben, az egészségügy-
ben, a környezetvédelemben, a mezőgazdaság-
ban és az oktatásban, és akkor még a munka-
nélküliségről nem is beszéltünk. Ettől függet-
lenül országunknak jelentős szerepe van a rész-
kutatások lebonyolításában, eddig tizenkét pro-
jektben vettünk részt. Ezeket a tevékenysége-
ket 2018 óta miniszteri biztos koordinálja.
Arra azonban kevesen gondolnak, hogy egy-egy 
különleges anyagot, hatékony orvosi eljárást vagy 
technikai megoldást a világűr megismerése érde-
kében tett erőfeszítéseknek köszönhetünk, me-
lyek szép lassan átszivárogtak a civil szférába, és 
megjelentek mindennapjainkban. Ezekről szeret-
nék rövid áttekintést adni a Krónika olvasóinak. 
A legismertebb adaptáció a tépőzár, az alufólia és 
a napelem. Az elsőt az űrkabinban repkedő tár-
gyak és eszközök átmeneti rögzítésére, a másodi-
kat az űrszondák hővédelmére, míg a harmadikat 
az űreszközök energiaellátására fejlesztették ki.
Nem is gondoltuk volna, hogy az olyan közön-
séges, hétköznapi eszközt, mint a csapvízszű-
rőt az űrkutatás igényei hívták életre. Pedig így 
van: a világűrben nincs vízvezeték, aki űrhajó-
ra száll, az a saját vizét issza vissza.
 Napjainkban, amikor az érintésmentes lázmé-
rés széles körben alkalmazott eljárás, hálásak 
lehetünk az űrkutatás mérnökeinek, akik az itt 
alkalmazott érzékelőt a távoli csillagok hőmér-
sékletmérésére kifejlesztették. 

A napjaink kényelmes pihenését szolgáló me-
móriahabot az űrhajók üléseihez fejlesztet-
ték ki. A lökéshullámok felfogása érdekében 
egyenletesen osztja el a súlyt és a nyomást, és 
akkor is visszanyeri alakját, ha eredeti méreté-
nek egytizedére nyomják össze. Ma elsősorban 
matracok gyártásánál használják.
Mivel az űrben található por és idegentestek kárt 
tehetnek a szkafander sisakjában, a NASA spe-
ciális eljárást fejlesztett ki kifejezetten karcálló 
lencsék előállítására. Az optikai ipar csakhamar 
le is csapott ezekre, s a segítségükkel a korábbi-
aknál tízszer karcállóbb lencséket készíthettek, 
melyek napjainkban széleskörűen elterjedtek.
 Az Apolló-küldetésekre tervezett űrruhához 
különleges csizmák tartoztak, melyek ruganyo-
sabbá tették az űrhajósok lépteit. E találmány-
ra építve több edzőcipő-gyártó is olyan talpbe-
tétet dolgozott ki, amely a láb földet érésekor 
keletkező energiáját elnyeli, majd kirúgja ma-
gát, extra lendületet adva viselőjének. Neil Ar-
mstrong nem is tudta, milyen igazat szólt, ami-
kor azt mondta, a holdraszállás „egy nagy lépés 
az emberiségnek”.
Ha az űrhajóban tűz üt ki, vagy mérges gázok 
szabadulnak fel, azonnal kell cselekedni. Ezért 
fejlesztette ki a NASA a világ első állítható 
füstjelzőjét, amelynél a többféle érzékenységi 
szintnek köszönhetően a vakriasztások is kikü-
szöbölhetők. Az otthonainkban található mo-
dellek egytől-egyig az Egyesült Államok első 
űrállomásán, a Skylabon használt tűzriasztón 
alapulnak.
Hagyományos fúróval kőzetmintát gyűjteni a 
Holdon elég nehézkes, hiszen ott nincs kon-
nektor. Hogy kiküszöbölje ezt a kényelmetlen-
séget, a NASA mágnesmotor-meghajtású, tar-
tós akkumulátorral ellátott fúrót fejlesztett ki, a 

barkácsolni szeretők legnagyobb örömére.
A mechanikus szerkezetek világűrbeli össze-
szerelését segítendő, a NASA mérnökei olyan 
csavaranyát fejlesztettek ki, amely szinte saját 
magát húzza szorosra. Minden olyan helyen ér-
demes használni, ahol különösen fontos az ösz-
szeszerelés gyorsasága, megbízhatósága. Így 
a világűrben Föld körüli pályán, de a víz alatt, 
bányákban, mentőakciók során, sőt akár autó-
versenyeken a kerékcserék gyorsítására, általá-
ban bárhol, ahol biztonságos csavarozási mun-
kák adódnak.
A brit Adaptix cég mérnökei a röntgencsilla-
gászati műholdaknál bevált technológiát alkal-
mazva olyan készüléket fejlesztettek, amely 
háromdimenziós szkenneléssel a korábbi esz-
közöknél sokkal élesebb, tisztább képet alkot. 
A fejlesztés során azt a röntgenoptikát vették 
alapul, amelyet az ESA az 1999-ben indított 
XMM-Newton röntgentávcsövében használt. 
Ez a kristálytiszta képalkotás nagyban segítheti 
például a rák korai fázisban történő diagnoszti-
zálását, és eredményes kezelését.
Abba is ritkán gondolunk bele, hogy a felettünk 
keringő műholdsereg milyen sok területen és mi-
lyen nagymértékben teszi könnyebbé életünket.
A távközlési műholdak a Földdel szinkronban 
keringve teszik lehetővé, hogy a rádió, TV, in-
ternet adatok a Föld bármelyik pontjára fény-
sebességgel eljuthassanak, ezáltal bármely hír-
ről, eseményről szinte azonnal tudomást sze-
rezhessünk.
A geodéziai műholdak atomóra pontosságú je-
leket sugároznak, melyeket GPS vevők fognak, 
és segítségükkel nagyon pontos helymeghatá-
rozás lehetséges. Ez a szolgáltatás ma már min-
denki számára elérhető GPS vagy mobilkészü-
lékek alkalmazásával.

A meteorológiai műholdak feladata földünk 
időjárásának és éghajlatának figyelése, pontos 
rövid és hosszú távú előjelzésekhez adatszol-
gáltatás. Pályájuk lehet poláris, mellyel min-
den 12 órában az égitest felszínének ugyan-
azt a részét látják, vagy geostacionárius, ame-
lyen az egyenlítő felett az égitest forgási sebes-
ségével szinkronban mozog. A Föld esetében a 
felhőkön és felhőrendszereken kívül figyelik a 
városok fényszennyezéseit, a környezetválto-
zást, a homok- és porviharokat, a hó- és jég-
takarót,az  óceáni áramlatokat és más környe-
zeti folyamatokat, mint például vulkánkitörés, 
vagy erdőtűz. A méréseket az elektromágneses 
spektrum különböző hullámhosszain, főleg lát-
ható és infravörös hullámhosszon végzik. Ezek 
a műholdak segítik a térképezési feladatokat is. 
Ennek illusztrációjára bemutatom egy geodé-
ziai műhold képét Tiszaújváros központjáról. 
Nagyobb városokról ennél sokkal nagyobb fel-
bontású térképek is készülnek.
Ezeken túlmenően mesterséges holdak segí-
tenek a mezőgazdaságban is. Műholdak képei 
révén követhetjük a termények beérését vagy 
esetleges növénybetegségek terjedését, mester-
séges holdak infravörös tartományban készí-
tett felvételei mutatják meg a halrajok vonulási 
irányát. Műholdak segítenek az ásványkincsek 
felkutatásában, a régészeti munkában, és mes-
terséges holdak felvételeivel ellenőrzik, hogy a 
gazda a kapott EU-s támogatásból tényleg be-
vetette-e a földjét a megfelelő növénnyel.
Remélem ez a rövid áttekintés is segít abban, 
hogy az űrkutatásra, mint egy komplex tudo-
mányra, és életünket sok területen jelentősen 
befolyásoló tényezőre tekintsünk. 

Szutor István
   csillagászati klubvezető

Megemlékezés és nyakkendőátadás
Hagyományaink szerint minden évben, születésének évfordulója al-
kalmából megemlékezünk iskolánk névadójáról, gróf Széchenyi Ist-
vánról. Emlékművének megkoszorúzása mellett méltó alkalom ez ar-
ra is, hogy elsős diákjaink átvegyék az iskolai közösséget jelképező 
széchenyis nyakkendőt. Ezen esemény részesei lehettünk szeptem-
ber 18-án, pénteken intézményünk falai között, valamint az online 
térben.
Névadónk élete néhány pillanatának felelevenítése után Farkas Tiva-
darné intézményvezető asszony és Szemán Anna, a Diákönkormány-
zat elnöke elhelyezte a tiszteletünket jelképező koszorút Széchenyi 
István emlékművénél.
Ezután következett a gyerekek által már izgatottan várt ünnepélyes nyakkendőátadás.
Hagyományainkat sajnos idén kénytelenek voltunk megszakítani a kialakult járványügyi helyzet miatt, ezért most a 8. osztályos 
tanulók helyett az 1. osztályos tanító nénik adták át elsőseinknek a nyakkendőt, amely azt jelképezi, hogy mostantól iskolánk tel-
jes jogú tagjaivá váltak. 
Ez az esemény az ünnepélyes fogadalomtétellel vált teljessé, amely során kis diákjaink ígéretüket adták, hogy az iskola hírnevé-
hez méltóan tanulnak és viselkednek.
Végezetül a közös taps, a biztató szavak és a gyerekek felhőtlen mosolya zárta a ceremóniát. 
Kívánjuk, hogy első osztályos diákjaink viseljék büszkén a nyakkendőt, és legyen részük sok örömben és sikerben a Széchenyi 
általános iskolában.

Baloghné Zsipi Hajnalka
 DÖK vezető

A Tisza TV műsora
Szeptember 24., csütörtök

10:00 A képviselő-testület ülésének közvetítése élőben 
Utána a szerdai adás ismétlése:

HétHatár:  Tovább nőtt a fertőzöttek száma - Balesetmente-
sen épül a poliol - Kisbocskor jubileum - 25 éves a Szederke 
- Évadzáró horgászverseny - Indul a kosárbajnokság - Kézi-

labda újratervezés
Hétről-Hétre: Koronavírus: új szabályok, szigorodnak az in-

tézkedések - MPK beruházás - Magyar Dal Napja - Kará-
dy sanzonest - Tisza Tour - TFCT - Honvéd kupameccs-ösz-

szefoglaló 
Utána: a testületi ülés ismétlése

Szeptember 28., hétfő
18:00 Sporthétfő: Phoenix KK - Újpest bajnoki kosárlabda 

mérkőzés közvetítése felvételről
Szeptember 30., szerda 

18:00 HétHatár: Ülésezett az önkormányzat - Időközi válasz-
tás - Fürdőkarbantartás - 10 éves a „Villa Scederkyn”- Sport

18:15 Hétről-Hétre: 25 éves a Kisbocskor - Klein Dávid: 
8000 méter felett - Kosárlabda 

Október 1., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Tépőzár, talpbetét, csavaranya és társaik
4. � Égbolt 2020. szeptember 24.

Geodéziai műhold képe Tiszaújváros központjáról. 



Javában tart a poliol komplexum építése, 
a megvalósításhoz több ezer alkalmazottra 
van szükség az építkezésen, akik közel 7 mil-
lió munkaórát teljesítenek. Túl a hárommil-
lión, elmondható, hogy munkaidőkieséssel 
járó baleset még nem történt. 

Aki ide jön dolgozni, munkavédelmi képzésen 
is részt kell, hogy vegyen, ez egy elméleti és 
egy gyakorlati részből áll. Utóbbit egy Európá-
ban egyedülálló oktató központban teszik, ahol 
a különböző veszélyhelyzeteket szimulálják. A 
cél, hogy a munkavállalók jobban megértsék az 
építkezésen felmerülő jellemző veszélyhelyze-
teket, és kiképezzék őket a balesetek megelőzé-
sére és a védőfelszerelések megfelelő használa-
tára. Milyen lehet lezuhanni, ha eldől alattunk a 
létra, ha egy nehézgépjármű elgázol, vagy a fe-
jünkre esik egy kalapács? Ilyen és ehhez hason-
ló üzemi baleseteket szimulálnak a park eszkö-
zei, felszerelései. Ezen túl pedig a munkaválla-
lók azt is megtanulják, hogy a különböző ve-
szélyes anyagokkal, illetve eszközökkel milyen 
a biztonságos munkavégzés. 
- Egy ilyen kivitelezésen, ahol több ezer ember 
dolgozik, és nagyon nagy területen folyik a ki-
vitelezés, nagyon sok minden történik egy he-
lyen és időben, fontos, hogy kontrolláljuk, ko-
ordináljuk a tevékenységeket - mondta Hor-
váth Raymond, a MOL poliol projekt EBK ve-
zetője. - Ennek hiányában az egész káoszba 
fullad, melynek elkerülhetetlenül baleset, sérü-
lés a vége. Célunk, hogy minden nap minden-
ki úgy menjen haza, ahogy ideérkezett: két kéz-
zel és két lábbal, egészségesen. Ennek egyik té-
nyezője, hogy a dolgozók tisztában legyenek a 

veszélyekkel, és hogy tudják, hogyan lehet eze-
ket elkerülni, hogy tudják megvédeni magukat 
a sérülésektől. 
Ezek sokszor apróságokon múlnak, például, 
hogy két kézzel fogjuk a korlátot vagy a létrát. 
Odafigyelés, fegyelem és tájékozottság - mind-
ezek nagyon fontosak ahhoz, hogy biztonság-
ban folyhasson a munka. 
- A projekt jelenleg túl van a hárommillió le-
dolgozott munkaórán - folytatta Horváth Ray-

mond -, nagyon fontos, hogy munkaidőkiesé-
ses baleset eddig nem történt, köszönhető ez 
a dolgozóknak, a tudatosságuknak, a vezetők-
nek, a munkavédelmi kollégáknak, és  oktatók-
nak, akik nagymértékben hozzájárultak ennek 
az eredménynek az eléréséhez.
Az 1,2 milliárd euróból megvalósuló poliol 
projekt a MOL-csoport történetének eddigi 
legnagyobb organikus beruházása, amelynek 
megvalósításához több ezer alkalmazottra van 
szükség az építkezésen. 

Fodor Petra

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 
2019-ben végzett munkájáról szóló beszá-
molót legutóbbi ülésén fogadta el a képvise-
lő-testület. Egy hete a szociális alapszolgál-
tatásokat mutattuk be lapunkban, ezúttal a 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által, a 
családsegítés, mint szociális alapszolgáltatás 
2019. évi eredményeit ismertetjük.
 
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés 
problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt se-
gítségre szoruló személyek, családok számára 
az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a 
krízishelyzet megszüntetése, valamint az élet-
vezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 
szolgáltatás.
 A humánszolgáltató központ Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálata tavaly 453 családból 679 
fő részére nyújtott segítő tevékenységet. A szol-
gáltatást együttműködési megállapodás alap-
ján az előző évhez viszonyítottan kevesebb, 208 
fő (108 család) vette igénybe, ugyanakkor az 
együttműködési megállapodással nem rendelke-
ző személyek száma emelkedett 471 fő (407 csa-
lád), ennek következtében az ellátotti létszám is 
nőtt a beszámolási időszakban. 2019-ben döntő-
en a gyermeküket egyedül nevelő szülők vették 
igénybe a szolgáltatásokat. Gazdasági aktivitás 
tekintetében az inaktív korosztályhoz tartozók 
fordultak elő nagyobb számban, melyet a 0-14 
éves korcsoport követett. Az iskolai végzettsé-
get tekintve a felnőtt ügyfelek 41%-a befeje-
zett általános iskolai, 52%-a középfokú, és 5%-
a felsőfokú végzettséggel rendelkezett. A szak-
mai tevékenységeket tekintve a segítő beszélge-

tések, az információ-nyújtás és a családlátogatá-
sok domináltak az elmúlt év során, kevésbé volt 
jellemző a konfliktus-, a krízis- és a hátralékke-
zelési tanácsadás. 
Gyermekjóléti alapellátásban 62 család, család-
segítésben 27 család részesült. Mindkét ellátási 
formában a családok száma csökkent, melynek 
oka a beszámoló szerint egyrészt az óvodai, is-
kolai szociális segítő tevékenység, mint új szol-
gáltatás beindítása, másrészt az, hogy a csalá-
dok egyre kevésbé vállalják a legalább havi há-
rom találkozást igénylő együttműködési meg-
állapodás megkötését a szolgálattal.
A humánszolgáltató 2019-ben 36 gyermek szü-
nidei gyermekétkeztetésének lebonyolításában, 
felügyeletében, 172 esetben a rendkívüli tele-
pülési támogatás, 5 esetben a táboroztatási tá-
mogatás folyósításában, felhasználásának el-
lenőrzésében működött közre. A szakemberek 
431 esetben a szociális tűzifa, mint természet-
beni juttatás kiosztásában, valamint 28 esetben 
a rendkívüli települési támogatás formájában 
nyújtott tanulóbérlet-támogatás átadásában is 
segédkeztek. 
A szolgálat adománygyűjtő és közvetítő szere-
pe az elmúlt évben is jelentős volt. A Magyar 
Élelmiszerbank által működtetett „Tesco pék-
ség projekt” keretében 250 fő részére 31 340 kg 
élelmiszert osztott szét. A Magyar Élelmiszer-
bank Egyesület kezdeményezésére a CIB Bank 
közreműködésével a helyi Tesco áruházban le-
bonyolított karácsonyi élelmiszer adomány- 
gyűjtő akcióban összegyűjtött 1 493 kg tartós 
élelmiszert 198 rászoruló családnak osztották 
ki.. A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általá-
nos Iskola és a Tiszaújvárosi Napközi Ottho-

nos Óvoda közreműködésével szervezett „ka-
rácsonyi cipős doboz” akció keretében 300 do-
boz adományt gyűjtöttek össze és osztottak ki a 
rászoruló családoknak. 
Az egyéni esetkezelés mellett 2019-ben na-
gyobb hangsúlyt kapott a csoportos szociális 
munka. A munkatársak Zene-Mozgás Progra-
mot szerveztek az „Esély” Napközi Otthonban, 
„Mentakör” néven csoporttevékenységet biz-
tosítottak a „Tiszaszederkény” Idősek Klubjá-
ban, Baba-Mama Klub foglalkozásokat szer-
veztek a 0-3 éves korú kisgyermekeket nevelő 
szülők részére, csoportfoglalkozásokat tartot-
tak autista gyermeket nevelő szülők számára, 
valamint a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesü-

letével együttműködve, ,,Nefelejts klub” néven 
a demencia megelőzését és késleltetését célzó 
klubfoglalkozásokat szerveztek az idősek szá-
mára. A családsegítők tanulást segítő tevékeny-
séggel is segítették a tanulási nehézségekkel 
küzdő klienseiket. 
A szolgálat a szenvedélybetegek és családtag-
jaik segítése érdekében 2019-ben is együtt-
működött a Miskolci Drogambulancia Ala-
pítvánnyal, a városi rendelőintézettel közösen 
pedig „Közösségi Munkacsoportot” működ-
tet, melynek célja a pszichiátriai betegségek 
családon belüli ellátásának segítése, támoga-
tása.

Családsegítő humánszolgáltatások

Biztonságban az építkezésen

2020. szeptember 24. Aktuális � 5.

Évente 200-300 család részesül élelmiszer-adományban a humánszolgáltató központ köz-
reműködésével.

A testhevederrel azt szimulálják, hogy mi történik, ha valaki lezuhan. 
Jól halad az építkezés, a poliol üzemen dolgozók több mint hárommillió balesetmentes 
munkaórával büszkélkedhetnek. 

„Célunk, hogy minden nap minden-
ki úgy menjen haza, ahogy ideérke-
zett: két kézzel és két lábbal, egészsé-
gesen.”

Horváth Raymond

Hevederrel rögzítve, a korlátot két kézzel 
fogva a szabályos. 



Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a BMH Nonprofit Kft. ügyfélszolgá-
lati irodáinak nyitvatartási rendje 2020. október 1-től megvál-
tozik.
A jelzett naptól a tiszaújvárosi ügyfélszolgálat az alábbi nyitva-
tartási időben áll ügyfeleink rendelkezésére:

Egyéb információkért látogasson el a www.bmhnonprofit.hu 
weboldalra vagy keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

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

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

BMH Nonprofit Kft.

A Magyar Telekom gigabites 
hálózatot fejlesztett 

a Tiszaújvárosi járásban is
A Magyar Telekom átadta korszerű optikai távközlési hálózatát a Tiszaújvárosi járásban. A 
négy települést érintő fejlesztés gigabites sebességű internetet, széles TV-csatorna választékot, 
többképernyős filmkölcsönzési lehetőséget, HD kép- és hangminőséget, valamint az interaktív 
tévézést teszi lehetővé, több mint 1100 háztartás és vállalkozás számára. A vállalat a szélessá-
vú vezetékes fejlesztéshez 162,26 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást 
nyert el az „Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése” elnevezésű pályázat során a 
Széchenyi 2020 program keretében. 

Az újonnan bekapcsolt települések optikával lefedett részén a Telekom extra gyors internetet 
kínál, az itt élők akár a 2 Gbps sebességű  otthoni internetcsomagot is igénybe vehetik. Renge-
teg TV-csatorna, HD kép- és hangminőség, valamint több képernyőn is hozzáférhető filmköl-
csönzés vált elérhetővé az új hálózaton, továbbá itt is használható ezentúl az interaktív tévézés 
számos már meglévő funkciója, mint például a megállítható és visszatekerhető élő adás, a prog-
ramozható és egy gombnyomással rögzíthető műsorok, a digitális műsorújság, a MoziKlub és a 
Videotéka, vagy a tévé képernyőjén elérhető, változatos online alkalmazások. A szélessávú in-
ternet kínálta előnyökből a helyi vállalkozások is profitálnak, hiszen gyorsabbá, rugalmasabbá 
válik működésük, javul a versenyképességük.

A Tiszaújvárosi járásban az új optikai hálózat az alábbi településeken érhető el (a település egé-
szén vagy annak részein): Kiscsécs, Nemesbikk, Tiszaújváros, Muhi.

Az elmúlt évek intenzív hálózatfejlesztésének eredményeképpen a Telekom optikai és kábelhá-
lózata ma már összesen több mint 2,2 millió gigabites sebességű elérést kínál, vagyis a magyar-
országi otthonok és vállalkozások több mint 40%-a számára már elérhető a gigabites sávszéles-
ség. Az optikai hálózat nyújtotta előnyök nemcsak a városokban élők számára elérhetők, hanem 
710 olyan településen is, ahol a lakosok száma 5000 fő alatti, sőt ennek több mint a fele 1000 
lakos alatti kistelepülés. A Magyar Telekom célja hosszabb távon, hogy az ország teljes terüle-
tén mindenhol gigabites elérést tudjon biztosítani. Ezért a következő években nagy hangsúlyt 
fektet az optikai lefedettség további növelésére, fokozatosan kiváltva ezzel a rézhálózatokat. 

 A NET 2000/1000 díjcsomag esetében a kínált letöltési/feltöltési sebesség 2000/1000 Mbps. A 
garantált letöltési/feltöltési sebesség 300/50 Mbps. A maximális letöltési sebesség több eszköz 
egyidejű használatával érhető el.

TISZAÚJVÁROS 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/C.

hétfő 08:00 – 16:00
kedd ZÁRVA

szerda 08:00 – 20:00
csütörtök 08:00 – 16:00
péntek: 08:00 – 16:00

6. � Közlemények/Rendezvények 2020. szeptember 24.



Nem jönnek a Pál utcai fiúk

Kedves Közönségünk!
Sajnálattal értesítjük Önöket, hogy A Pál utcai fiúk című előa-
dás elmarad! 
A belépőjegyek visszaváltására 2020. szeptember 22. (kedd) 
8.00 órától lesz lehetőség a jegypénztár nyitvatartási idejé-
ben! 
Kérjük Önöket, hogy belépőjegyeiket 2020. október 2-án 
(péntek) 12.00óráig váltsák vissza. A megadott határidőn túli 
visszaváltást nem áll módunkban teljesíteni! 

Megértésüket köszönjük!
Derkovits Művelődési Központ 

Protokoll
Anyaaa, fáááj a torkoom! -Nem, dehogy fáj! Vedd csak be 

ezt a szopogatós tablettát! Ugye, hogy már nem is fáj! 

Ráismertek a reggeli párbeszédre?

Ha elég intelligens a gyereked, akkor ért a szóból, látja a ré-

mült tekintetedet, és aznap délután négyig már nem is fáj a 

torka. És nem köhög. Visszafojtja. Majd otthon kiköhö-

gi magát. Ha nem, akkor bizony ráfér még egy kis képzés! 

Orrfújás csak óráról kikérezkedve a WC-n, hogy más ne 

lássa, ne hallja. Tüsszentés csak - hja, az allergiám! felkiál-

tással. Egy tehetséges gyerek legalább tíz allergén növényt is-

mer, ami szeptembertől júniusig virágzik folyamatosan. Az 

igazán profikat pedig egy kis fejfájás sem zökkenti ki a va-

lóságból, nem panaszkodnak, hiszen csak a levegőtlen tan-

terem az oka. Hasfájás? Kizárólag idegi alapon! Csak a 

dolgozat, vagy a felelés miatt fordulhat elő. Még hogy betege-

sek a mai gyerekek? Ki hallott már ilyet! Ennyi egészségtől 

kirobbanó pirospozsgás iskolást és óvodást rég láttunk, mint 

amennyit idén szeptemberben!

Radácsi Zsuzsa

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár Tiszasze-
derkényi Művelődési Háza Pálinkamustrát hirdet.
Helyszín: Szüreti mulatság - „Villa Scederkyn” Tájház
Időpont: 2020. október 3. (szombat)
Az esemény célja a házi fogyasztásra főzetett pálinkák/párla-
tok 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, ellenőr-
zés esetén a nevező igazolja a pálinkafőzés körülményeit
- egy személy maximum 3 mintával nevezhet
- nevezési díj nincs
A minta leadási határideje: 2020. szeptember 28. (hétfő) 14.00 
óra
A minta leadási helyszíne: Derkovits Művelődési Központ 
vagy Tiszaszederkényi Művelődési Ház
Bővebb információ: Széplaki-Mészáros Ilona és Füredi Zsu-
zsanna művelődésszervezők 
Telefon: 49/542-005, 70/383-2654.
Eredményhirdetés: 2020. október 3. (szombat) 15.30 óra
„Villa Scederkyn” Tájház

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
RAJZ- ÉS ALKOTÓPÁLYÁZATOT HIRDET

az ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ALKALMÁBÓL
A PÁLYÁZAT TÉMÁJA:

Milyennek képzeled el a jövő könyvtárát?
KOROSZTÁLYOK: 5-6. osztály, 7-8. osztály, középiskolások

TECHNIKA: Bármilyen festészeti és grafikai technika alkal-
mazása: színes ceruza, tempera, vízfesték, pasztell, akvarell, 
linómetszet, tus, szénrajz, kollázs

BEKÜLDÉS: A Hamvas Béla Városi Könyvtárban személye-
sen vagy postai úton a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és 
Könyvtár, 3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 37. címre, a hátol-
dalon a nevet, telefonszámot, iskolát és osztályt feltüntetve.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2020. október 3. 13.00 óra

ÉRTÉKELÉS: A szakmai zsűri kategóriánként az első három 
helyezettet és a közönségszavazás nyertesét díjazza.

EREDMÉNYHIRDETÉS és ÜNNEPÉLYES DÍJÁTADÓ:
2020. október 10. (szombat) 14.30 órától a könyvtárban.

Az I. helyezett mindhárom kategóriában 
ÁrnyiKA festőműhelyében nyer alkotási lehetőséget,
a további helyezettek értékes képzőművészeti készletekkel 
gazdagodnak.

KÖZÖNSÉGSZAVAZAT: A közönség a pályaművekből ren-
dezett kiállítás helyszínén a könyvtárban,vagy facebook olda-
lunkon szavazhat 2020. október 6-9-ig.

Bővebb információ: személyesen a könyvtárban, a 06-49-542-
006 telefonszámon, valamint a barnoczki@tujvaros.hu e-ma-
il címen kérhető.

Pálinkamustra

Előzetes 
rendezvényterv

Tiszaújváros képviselő-testülete novemberben tárgyalja Ti-
szaújváros 2021. évi előzetes rendezvénytervét.
A www.tiszaujvaros.hu weboldalon megjelenő online TI-
SZAÚJVÁROSI RENDEZVÉNYNAPTÁR-ban minden be-
jelentett rendezvény helyet kap, a turisztikai szempontból ki-
emelt rendezvényekről pedig nyomtatott kiadvány készül TI-
SZAÚJVÁROSI PROGRAMAJÁNLÓ címmel. 
Kérjük a városi intézményeket, egyesületeket, civil szerveze-
teket, egyházakat, magánszemélyeket, amennyiben Tiszaúj-
városban közérdeklődésre számító rendezvényt szerveznek, 
illetve a 2021. évi városi rendezvénynaptárban meg kíván-
nak jelenni, juttassák el az erre a célra készített RENDEZ-
VÉNY BEJELENTŐ LAP-ot a koordinációt végző Tiszaúj-
városi Művelődési Központ és Könyvtár postacímére: 3580 
Tiszaújváros, Széchenyi út 2., vagy e-mail címre: derkovits@
tujvaros.hu.
A bejelentőlap személyesen átvehető a Derkovits Művelődé-
si Központban, vagy letölthető a http://www.tmkk.tiszaujva-
ros.hu honlapról.
Határidő: 2020. október 12. (hétfő)
Az esetlegesen felmerülő kérdésekben felvilágosítást nyújt 
Lukács Dóra a művelődési központ munkatársa a 49/542-
004-es telefonszámon.

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és 
Könyvtár programjai

DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Szeptember 24. (csütörtök) 17.00 óra
ÖTÓRAI TEA
A legveszedelmesebb nyolcezres megmászása első magyar-
ként - Klein Dávid előadása
A belépés díjtalan! 
A rendezvényen 60 fős létszámkorlátozás érvényes!
Szeptember 26. (szombat) 18.00 óra
A 25 éves Kisbocskor Néptáncegyüttes ünnepi műsora
A rendezvényre térítésmentes belépőjegy igényelhető a jegy-
pénztárban.
Szeptember 30. (szerda) 19.00 óra
A ZENE VILÁGNAPJA 2020
„Repülő kezek” 
Orosz Zoltán és Horváth Kornél koncertje
A belépőjegy ára egységesen: 2000 Ft
A rendezvényen 150 fős létszámkorlátozás érvényes!

Derkó MiniGaléria
Huszánk Szuhai Ágnes kiállítása
Látogatható: szeptember 28-ig

Városi Kiállítóterem
Jávorka Csaba festményei
Látogatható: szeptember 25-ig.

Óvárosi KULT Galéria
A 25 éves Szederke Díszítőművészeti Szakkör kiállítása
Látogatható: november 10-ig.

„Villa Scederkyn” Tájház
Szeptember 26. (szombat) 14.00 óra
Tízéves a „Villa Scederkyn” Tájház - Kiállításmegnyitó és csa-
ládi nap
A belépés díjtalan!

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
Szeptember 26. (szombat) 11.00 óra
„ANGOLOZÓ” TÁRSALGÁSI KLUB
Vezeti: Pomichal Anna idegennyelvi kommunikátor
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Október 1. (csütörtök) 16.30 óra
RAJZOLJ ÉS ALKOSS VELÜNK!
Vezeti: Barnóczki Ulrike gyermekkönyvtáros, grafikus
Helyszín: a gyermekkönyvtár

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK
2020. október 5-10.
„Könyvtárak az emberekért - Ünnepeljünk együtt!”
Október 5. (hétfő) 18.00 óra
LIBIKÓKA
Zenés irodalmi pódiumest Grecsó Krisztiánnal és Hrutka Ró-

berttel
Helyszín: a könyvtár aulája
Október 6. (kedd) 17.00 óra
CSALÁDI MESEDÉLUTÁN
Zenés mesetekergő
Interaktív mesés program zenével, játékkal a Tekergő Meseös-
vény Egyesület előadásában
Helyszín: a könyvtár aulája
Október 7.(szerda) 9.30 óra
BABUSGATÓ
Baba zenebona
Vezetik: Horváth Csilla és Tóthné Papp Julianna óvónők 
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Október 7. (szerda) 17.30 óra
TEST ÉS LÉLEK KAPCSOLATA
A lelki gyógyulás útja - Miért késsük le az életünket lelkileg?
Kecskeméti János ismeretterjesztő előadása
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Október 9. (péntek) 17.00 óra
VIRÁGZABÁLÓK ESTÉJE
Kalandozás az ehető virágok birodalmában
Halmos Mónika fitoterapeuta, food-stylist vetített képes előa-
dása virágkóstolóval
Helyszín: a könyvtár előadóterme
KÖNYVES SZOMBAT
Október 10. (szombat)
9.00 - 17.00 RENDKÍVÜLI NYITVATARTÁS, INGYENES 
BEIRATKOZÁSI LEHETŐSÉG
10.00 - 16.00 HOGYAN ÉPÜL A VILÁG KICSIBEN?
Látványmakettezés és papírmakett-készítés a Miskolci Maket-
tezők Egyesületének tagjaival.
Helyszín: folyóiratolvasó  
10.00 HOLTOMIGLAN, HOLTODIGLAN
Kommunikáció a házasságban
Tankó Lászlóné párkapcsolati tanácsadó előadása
Helyszín: a könyvtár aulája
10.00 - 14.00 KÖNYVEKBŐL KÉSZÜLT KÉZMŰVES AL-
KOTÁSOK
Kézműves foglalkozás családoknak
Helyszín: folyóiratolvasó
14.30 MINDEN ELISMERÉSÜNK!
- a Hamvas Vándorserleg átadása az év dolgozójának
- a Milyennek képzeled el a jövő könyvtárát? című alkotói pá-
lyázat eredményhirdetése
Helyszín: a könyvtár aulája
15.00 KEZEDBEN A JÖVŐD!
Életmódváltás lépésről lépésre
Hogyan őrizhetjük meg szemünk egészségét? Látásjavítás ter-
mészetesen
Pribus Tünde természetgyógyász előadása
Helyszín: a könyvtár aulája 

Létszámkorlátozás
Tájékoztatjuk kedves látogatóinkat, hogy a koronavírus-jár-
vány elleni védekezés jegyében a zárt térben tartandó progra-
moknál a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár lét-
számkorlátozást vezet be.
Az aktuális létszámkorlátról a programhoz kapcsolódó nyom-
tatott és elektronikus felületeken tájékozódhatnak.
Megértésüket köszönjük!

Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
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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. 

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

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Csikász Gábor

kompenzációs listán mandátumot 
szerzett képviselő 

2020. szeptember 30-án (szerdán) 
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői szoba.

Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes 
Képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiak-
ban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdés a) pontja alapján a gyermek la-
kóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartóz-
kodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési ön-
kormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, tör-
vényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, 
halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja.
A fentieken túl az önkormányzat a gyermekvédelmi és gyermek-
jóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő téríté-
si díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendeletének (a 
továbbiakban: helyi rendelet) 9. § (1) bekezdése alapján, termé-
szetbeni ellátásként a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában 
foglalt gyermekeken kívül a szünidei gyermekétkeztetés kere-
tében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főét-
kezést ingyenesen biztosítja azon rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő kiskorú gyermek részére, aki Tiszaúj-
városban lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel ren-
delkezik, és életvitelszerűen bejelentett tartózkodási helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés az őszi szünetben valamennyi, az-
az 5 munkanapon (2020. október 26., 27., 28., 29..30.), a téli 
szünetben valamennyi, azaz 7 munkanapon (2020. december 
21., 22., 23., 28., 29., 30., 31.), a tavaszi szünetben valamennyi, 
azaz 2 munkanapon (2021. április 1., 6.) keresztül a Központi 
Étteremben ( Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), Tiszaszederkény vá-
rosrészben élők esetében az „Esély” Napközi Otthonban ( Tisza-
újváros, Dózsa Gy. u. 2.) vehető igénybe.
A szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezés 
helyben történő elfogyasztással biztosított. Amennyiben az étel 
helyben történő elfogyasztását a gyermek előre nem látható hi-
ányzása, betegsége vagy indokolt és igazolt távolléte akadályoz-
za, a részére biztosított étel elvitelét a szülője, más törvényes 
képviselője vagy a szülő, törvényes képviselő által megbízott 
személy számára lehetővé kell tenni. 
Felhívom a Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét, 
hogy az étel ételhordóban történő elviteléhez a Tiszaújvárosi In-
tézményműködtető Központ igazgatójának címzett, de az étke-
zés helyszínén személyesen benyújtott, vagy elektronikus úton 
megküldött kérelem benyújtása szükséges, illetve a szülő, más 
törvényes képviselő által megbízott személy számára az elvitel 
csak írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges. 

A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhe-
tő, melynek benyújtási határideje az őszi szünetre vonatkozóan 
2020. október 22., a téli szünetre vonatkozóan 2020. december 
18., a tavaszi szünetre vonatkozóan 2021. március 31.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége 
(3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, 
Kazinczy út 3.),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyi-
latkozat benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban, 
valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) le-
hetséges. 
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

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatának kép-
viselő testülete 2020. szeptember 24-én 
csütörtökön 10 órától ülést tart a Vá-
rosháza III. emeleti tanácskozótermé-
ben.

Az ünnepi ülésen önkormányzati kitün-
tetés-átadás lesz a helyi önkormányzati 
rendszer létrejöttének 30. évfordulója al-
kalmából.
Zárt ülés:

1. Javaslat állami kitüntetések adományo-
zásának kezdeményezésére
Nyilvános ülés:
1. Javaslat az önkormányzat 2020. évi 
költségvetéséről szóló 4/2020. (II.27.) 
önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat a szociális rászorultságtól füg-
gő pénzbeli ellátásokról, valamint a ter-
mészetben nyújtott szociális ellátásokról 
szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati ren-
delet módosítására 
3. Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szer-

vezeti és Működési Szabályzatának elfo-
gadására
4. Javaslat településrendezési döntések 
meghozatalára
5. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2021. évi pályázati fordulójához történő 
csatlakozásra
6. Javaslat a képviselő-testület 2020. évi 
munkatervének módosítására
Kérdések

 Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete pályázatot hirdet a

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
igazgatói beosztás

ellátására. 
A megbízás időtartama: 5 év  
A megbízás kezdő napja: 2020. november 1.
Megszűnésének időpontja:  2025. október 31. 

Pályázati feltételek: 
- Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi végzettség.
- Büntetlen előélet.
- Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 2. 
A pályázat elbírálásának időpontja: 2020. október 29. 
A pályázat teljes szövege megtalálható a Polgármesteri Hi-
vatal honlapján
(www.varoshaza.tiszaujvaros.hu)”

Online időpontfoglalás
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok! Tisztelt Ügyfelek!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus világjárvány mi-
atti veszélyhelyzet megszűnését követően anyakönyvi és ha-
gyatéki ügyekben ismét lehetőség van online időpontfogla-
lásra az idopont.tiszaujvaros.hu oldalon keresztül, vagy te-
lefonon a 49/548-029-es telefonszámon. Az ügyfélforgalom 
feltorlódásának elkerülése érdekében javasoljuk, hogy ve-
gyék igénybe a szolgáltatás adta lehetőséget.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (cím: 3580 Tisza-
újváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére szociális 
diagnózist készítő esetmenedzser munkakör betöltésére a Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központba.
Feladatai: 
- szociális diagnózis felvételét is végző esetmenedzser
- bővebben: 15/1998. NM rendelet, 1993. évi III. törvény
A jogviszony időtartama: 
- határozatlan idejű kinevezés 
Pályázati feltételek: 
- főiskolai vagy egyetemi végzettség – 15/1998. NM rende-
let 2. sz. melléklet II. rész 1. Alapellátások - 1/a. család- és 
gyermekjóléti központ - szociális diagnózist készítő esetmene-
dzserre 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 gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény alapján (erkölcsi igénylő – IV. pont-
nál a felsorolt törvényeknél nem található, hanem a kérőlapon 
felsorolt törvényektől eltérő, más törvénynek való megfelelés 
igazolását kell kérni, így a fehér, üres sávba kell beírni a követ-
kezőt: 10/A. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatás-

ról szóló 1997. évi XXXI. törvény)
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat - letölthető: www.tisza-
ujvaros.hu - hasznos információk/állásajánlatok (a honlap al-
ján található)
- Gyvt. nyilatkozat – letölthető: www.tiszaujvaros.hu – hasz-
nos információk/állásajánlatok (a honlap alján található)
Bérezés: 
- a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, 
Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaúj-
város, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltéte-
lekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező 
esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázat azonosító számát: 2402/2020., valamint a munka-
kör megnevezését: szociális diagnózist készítő esetmenedzser. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályáza-
ti eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2020. szeptember 30.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. október 07.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intéz-
ményvezetőnél a 49/548-190-ös telefonszámon lehet. A pályáza-
ti felhívás az NKI honlapján 2402/2020. azonosító számon 2020. 
szeptember 15. napján jelent meg.

Esetmenedzser munkakör

8. � Közlemények 2020. szeptember 24.

Szünidei gyermekétkeztetés



Rágcsálómentesítés
Tiszaújváros rágcsálómentességének őszi fenntartási munkái 
2020. szeptember 16 - október 15. között zajlanak a város terü-
letén (beleértve 3. sze., 4. sze. Kertváros, Örösi úti lakópark, Ti-
szaszederkény városrész, Tisza-parti városrész), a csapadékcsa-
torna hálózaton és a megjelölt felszíni gócterületeken. 
A munkálatok során véralvadásgátló hatóanyagú szert, Broditop 
Forablock kockát helyeznek ki.
Hatóanyag: Brodifakum, 0.005 g Bitrex védelemmel ellátva, III. 
forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú szer.
A Broditop antikoaguláns, ellenszere a K-1 vitamin.
A munkálatok 2020. szeptember 16-án reggel kezdődtek el, a 
város 1. sze. területének (Szederkényi út, Lorántffy Zs. út) keze-
lésével. Az egy hónap alatt folyamatosan történik a fenntartó ke-
zelés, illetve ezt követően a visszaellenőrzés.
Az utolsó fázisban, a próbakockák kihelyezését követően az 
őszi rágcsálómentesség fenntartásának eredményességi vizsgá-
lata 2020. október 15-én lesz.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Szünetel 
a helyszíni díjbeszedés

A koronavírussal kapcsolatos intézkedésekre való tekintettel 
a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az 
érintetteket, hogy a köznevelési intézményekben (iskolák) a 
térítési díj helyszíni beszedését átmenetileg szünetelteti! 
A befizetésre lehetőség van az Élelmezési Csoport Kazinczy 
ház I. emelet 73/1 és 73/4 irodáiban a meghirdetett időpon-
tokban, valamint a pénztári órákban:
Hétfő:  8.00 -15.00
Szerda: 8.00-15.00
Péntek: 8.00-12.00
Telefonos egyeztetést követően utalással, a következő bank-
számla számra: 11734114-15763923  (Kivétel az Eötvös Jó-
zsef, illetve a Brassai Sámuel középiskola).
Telefonos elérhetőségek: 49/548-328; 49/548-305
Amennyiben a fent leírtakban változás történik a Tiszaújvá-
rosi Intézményműködtető Központ újabb tájékoztatást ad ki!

Iskolakezdési 
támogatás

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyel-
mét, hogy évente egyszeri alkalommal iskolakezdési támoga-
tásban részesülhet az a gyermek, illetve 23. életévét be nem töl-
tött nagykorú személy, aki alap- vagy középfokú köznevelési in-
tézmény nappali tagozatán tanul, és családjában az egy főre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének a 300%-át (85.500 Ft-ot), egyedül-
állók, gyám által nevelt gyermek esetén a 320%-át (91.200 Ft-
ot), feltéve, hogy a nagykorú, illetve a gyermek és az egyik tör-
vényes képviselője a kérelem benyújtását megelőzően legalább 
egy éve folyamatos tiszaújvárosi bejelentett lakóhellyel rendel-
kezik, és a nagykorú, illetve a gyermek és törvényes képviselője 
életvitelszerűen a tiszaújvárosi lakcímükön élnek. A támogatás 
összege tanulónként 10.000 Ft. A támogatás megállapításához 
csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A kérelmek benyújtási határideje: 2020. szeptember 30-ig. 
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a 
Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztályán (I. em. 111., 113. és 115. iroda), valamint postai úton 
(3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2020. szeptember-október

szeptember
oktőber

Helye Ideje Kinek a részére

24. csütörtök Kazinczy Ház (Széchenyi iskola) 7.30 - 14.30 Szeptemberi pótbefizetés és októberi alkalma-
zott étkezés megrendelés

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 12.00 Szeptemberi pótbefizetés és októberi alkalma-
zott étkezés megrendelés

28. hétfő Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvodák gyer-
mek és  alkalmazott szeptemberi pótbefizetés

Kazinczy Ház (Gimnázium) 7.30 - 16.30 Minden étkező (októberi étkezés)

29. kedd Kazinczy Ház (Gimnázium) 7.30 - 16.30 Minden étkező (októberi étkezés)

30. szerda Kazinczy Ház (Gimnázium) 7.30 - 16.30 Minden étkező (októberi étkezés)

Kazinczy Ház (Gondozóház) 8.00-15.00 Szociális étkezők (szeptember)

01. csütörtök Kazinczy Ház (Gimnázium) 7.30-16.30 Minden étkező

02. péntek Kazinczy Ház (Gimnázium) 7.30-12.00 Minden étkező

05. hétfő Kazinczy Ház (Gimnázium) 7.30-16.30 Minden étkező

07. szerda Kazinczy Ház (Hunyadi iskola) 7.30 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvodák 
gyermek és alkalmazott befizetés

08. csütörtök Kazinczy Ház (Széchenyi iskola) 7.30 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés

12. hétfő Tisza-parti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők

13. kedd Kazinczy Ház (Hunyadi iskola) 7.30 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

14. szerda Kazinczy Ház (Széchenyi iskola) 7.30 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Kazinczy Ház (Gondozóház) 8.00-15.00 Szociális étkezők

Őszirózsa Idősek Klubja 7.30 - 8.00 „Esély” Napközi Otthon

Őszirózsa Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

15. csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja 9.00-12.00 Szociális étkezők

19. hétfő Tiszaszederkény Idősek Klubja 10.45-12.15 Szociális étkezők

Kazinczy Ház (Hunyadi iskola) 7.30 - 15.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

20. kedd Kazinczy Ház (Széchenyi iskola) 7.30 - 15.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

21. szerda Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvodák 
gyermek és alkalmazott pótbefizetés

Kazinczy Ház (Gondozóház) 8.00-15.00 Szociális étkezők

Központi Étterem 9.00-12.00 Szociális étkezők

Kazinczy Ház (Gimnázium) 7.30 - 16.30 Minden étkező

22. csütörtök Központi Étterem 10.00-12.00 Szociális étkezők

Kazinczy Ház (Gimnázium) 7.30 - 16.30 Minden étkező

27. kedd Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

28. szerda Központi Étterem 12.00 - 13.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait -  OTP, K&H, MKB Szép Kártyát  elfoga-
dunk! Maszk használata javasolt!

Felhívjuk a figyelmet,hogy az 1/2016.(I.28.)  a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról,   azok igénybevételéről és a fize-
tendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet értelmében a térítési díjat tárgyhó 10-ig kell befizetni!

Tilos avart, növényt 
égetni

Felhívjuk a település lakóinak figyelmét, hogy 2020. szep-

tember 1-jétől a Sajó-völgye zónába tartozó településekre - 

így Tiszaújváros közigazgatási területére is - az avar- és ker-

ti növényi hulladék égetésére általános tilalom lépett életbe.

Az avar és kerti hulladék ártalmatlanítását elsődlegesen kom-

posztálással kell elvégezni. Amennyiben a komposztálás nem 

valósítható meg, az ártalmatlanításról a kötelező közszolgál-

tatás keretein belül kell gondoskodni.

Polgármesteri Hivatal

Ápoló munkakör
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont állást hirdet 1 fő ápoló munkakör 
betöltésére. 
Munkavégzés helye: „Ezüsthíd” Gondo-
zóház és Idősek Otthona (cím: 3580 Ti-
szaújváros, Bartók Béla út 1-5.). 
Feladatai: az ellátást igénybe vevő teljes 
körű ápolása-gondozása 12 órás műsza-
kokban nappal, vagy éjszaka, 3 havi mun-
kaidőkeretben történő beosztás szerint. 
A jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű kinevezés, 4 hónap próbaidő kikö-
téssel. 
Jelentkezési feltételek: 
• önéletrajz, 
• felnőtt intenzív szakápoló, általános 
ápolási és egészségügyi asszisztens, álta-
lános ápoló és általános asszisztens vég-
zettség, vagy OKJ ápoló végzettség,

• bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem ré-
gebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a 
Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdésének meg-
felelően, 
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat - 
letölthető: www.tiszaujvaros.hu - hasznos 
információk/állásajánlatok (a honlap al-
ján található)
Bérezés a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló törvény szerint. 
A jelentkezéseket a Tiszaújvárosi Hu-
mánszolgáltató Központba, Poropatich 
Péter Intézményvezetőhöz kell eljuttat-
ni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Je-
lentkezni csak a jelentkezési feltételek-
ben felsorolt iratok együttes benyújtásá-
val lehet, ellenkező esetben a jelentkezés 
érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntet-
ni az állás iktatószámát: 2036-/2020., va-

lamint a munkakör megnevezését: ápoló. 
Az álláshirdetés megjelentetője fenntart-
ja magának a jogot arra, hogy az álláspá-
lyázati eljárást eredménytelenné nyilvá-
níthatja.
A jelentkezések beérkezésének határideje: 
2020. szeptember 30. 
A pályázatok elbírálásának határideje: 
2020. október 07.
Az állás az elbírálást követően azonnal 
betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni 
Poropatich Péter intézményvezetőnél a 
49/548-190-es telefonszámon lehet. A pá-
lyázati felhívás az NKI honlapján 2036- 
/2020. azonosító számon 2020. szeptem-
ber 15. napján jelent meg.

2020. szeptember 24. Közlemények � 9.



A Tiszaújvárosi  Krónikában  is megjelenik lakossági apróhirdetése,  amennyiben azt a 
Tisza TV Képújságában

 legalább 5 napra (2500 Ft) legkésőbb 
kedden 12 óráig 

feladja.

Az Inno-Comp Kft. cég keres

A munkakör célja: az Inno-Comp Kft. Termelés gyártósorainak működtetése a termelési prog-
ramban meghatározott termékek előállítása érdekében, valamint az ehhez kapcsolódó tisztítási, 
előkészítési, utókezelési, csomagolási és kiegészítő tevékenységek elvégzése.

Elvárások:
• Minimum szakmunkás végzettség
• 1-2 év hasonló és/vagy műszaki területen szerzett tapasztalat
• Csapat- és önálló munkára való képesség
• Jó kommunikációs képesség

Előny:
• Targoncavezetői jogosítvány: vezetőállásos, vezetőüléses és gyalogkíséretű géptípusokra
• Emelőgépkezelői képesítés megléte

Ajánlatunk: 
• Béren kívüli juttatások
• Hosszú távú munkalehetőség
• Stabil munkáltatói háttér
• Változatos munka, szakmai kihívás és fejlődés

Munkarend:
• 8 órás megszakítás nélküli munkarend (4 műszak)

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el 
magyar nyelvű önéletrajzát a következő postacímre, vagy e-mail címre:
• 3581 Tiszaújváros, Pf.:118.
• szucs.szilvia@innocomp.hu
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: +36(49)542-084/121 mellék

Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 30.

RENDSZERKEZELŐ MUNKATÁRSAT

10. � Hirdetés/Programok 2020. szeptember 24.



Hatvan percig bírták szusszal
LABDARÚGÁS. A Budapest Honvéd 
ellen játszott a hétvégén a Termálfür-
dő FC Tiszaújváros a labdarúgó Ma-
gyar Kupában a legjobb 64 közé jutá-
sért. A találkozó elején vezettek a házi-
gazdák, de a második félidőben kijött a 
két csapat közötti különbség, és a fővá-
rosiak nagyarányú sikerükkel búcsúz-
tatták Gerliczki Máté együttesét a ku-
pa további küzdelmétől.

A két csapat legutóbb két esztendeje talál-
kozott a Magyar Kupában, akkor a 16 kö-
zé jutásért játszott, és a budapesti együttes 
4-0-ra nyert. A Tiszaújváros egy Tiszafü-
red elleni 4-0-ás bajnoki sikerrel, míg a 
Budapest Honvéd az Európa Ligában a 
Malmö ellen hazai pályán 2-0-ra elveszí-
tett találkozóval hangolt az összecsapás-
ra. A mérkőzés első perceiben Gerliczki 
Máté együttese nem tisztelte NB I-es el-
lenfelét, és rögtön az elején meg is sze-
rezte a vezetést.  A 3. percben Bene futott 
el a jobb szélen, középre adása Kristófit 
találta meg, akit Mezghrani fellökött a já-
tékvezető szerint a 16-oson belül. A meg-
ítélt büntetőt Kristófi vágta nagy erővel a 
léc alá 1-0. Nagy volt a boldogság hazai 
oldalon, de még több mint 85 perc hátra 
volt a meccsből, ezért már akkor várható 
volt, hogy nem lesz könnyű dolga a tisza-
újvárosiaknak, hogy a meccs végéig meg-
őrizzék minimális előnyüket. A bekapott 
gól után nem sokkal kis híján Tóth-Gá-
bor révén egyenlíthetett volna a fővárosi 
alakulat, de a vendégek játékosa fölé lőtt. 
A 30. percben azonban góllá érett a Hon-
véd fölénye, Gazdag egy csel után 17 
méterről lövésre szánta el magát és a lab-
da Hercegről pattant az újvárosi kapuba 
1-1. A folytatásban is rendre a vendégek 
álltak közelebb újabb góljuk megszerzés-
hez, de a házigazdák bírták erővel és jól 
odafigyeltek a védekezésükre. 
A szünetben Bódog Tamás a fővárosiak 
trénere változtatott, és Uzoma helyett Ali-
jit küldte pályára. A második félidő ele-
jén meg is szerezte a vezetést a vendég-
csapat. A 47. percben Gazdag ugratta ki 
Tóth-Gábort, aki könnyedén helyezte a 
kapus mellett a labdát a hosszú sarokba 

1-2. A folytatásban sem lankadt a buda-
pestiek támadókedve és a vendéglátóknak 
jobbára a védekezésre kellett koncentrál-
niuk. Az 54. és az 57. percben is Her-
cegnek kellett bravúrt bemutatnia, előbb 
Mezghrani, majd Aliji lövését hatástala-
nította. A 61. percben azonban újból rez-
dült a hazai háló. Bussy adta el a labdát 
saját térfelén, Gazdag csapott le rá, aki 
bombagólt rúgott a léc alá 1-3. Ekkor úgy 
tűnt megússza újabb kapott gólok nélkül 
a Tiszaújváros, és tisztes eredményt ér 
el, de nem így történt. A 78. percben is-
mét Gazdag volt a főszereplő, becselez-
te magát a 16-oson belülre, majd 7 méter-
ről a hálóba lőtt 1-4. A 85. percben Gaz-
dag már a negyedik gólját szerezte, ez-
úttal Szendrei passza után talált 17 mé-
terről a kapuba 1-5. És még mindig nem 
volt vége, hiszen a 87. percben Gazdag 
tálalt a gólhelyzetben lévő Nagy Gergő-
höz, aki 10 méterről laposan lőtt a hálóba 
1-6. A kegyelemdöfést a 93. percben Ali-
ji adta meg, aki 24 méterről elvégzett sza-
badrúgásból szerzett gólt 1-7. A Tiszaúj-
város így ebben az évben nem tudott be-
jutni a Magyar Kupában a legjobb 64 kö-
zé. Gerliczki Máté együttese legközelebb 
az NB III-as pontvadászat 11. fordulójá-
ban, szeptember 27-én, vasárnap Salgó-
tarjánban lép pályára.

Tiszaújváros - Budapest Honvéd
1-7 (1-1)

Tiszaújváros: 800 néző. Vezette: Takács J.

Tiszaújváros: Herceg P. - Tóth M., Vincze 
Á., Gelsi, Lőrincz P. - Burics (Tóth S., 
58.), Bussy (Benke, 79.) - Bene A. (Kul-
csár H., 67.), Csernák, Pap Zs. - Kristófi. 
Vezetőedző: Gerliczki Máté
Honvéd: Nagy S. - Mezgrani, Batik, Lov-
ric, Uzoma (Aliji, a szünetben) - Kamber, 
Kesztyűs, Szendrei N., Gazdag D. - Ug-
rai (Nagy G., 65.), Tóth-Gábor (B. Trao-
ré, 80.). Vezetőedző: Bódog Tamás 
Gerliczki Máté: Azt szerettük volna, 
ha a korábbi évekkel ellentétben - ami-
kor vagy a Honvéddal vagy a Honvéd-
hoz hasonló top csapatokkal játszottunk - 
most többet tudunk mutatni magunkból, 
és futballhangulatot teremteni a mérkő-
zésen. Ez 45 percig parádésan sikerült, a 
60. perctől viszont rettentően elfáradtunk 
a Honvéd, és a saját magunk által diktált 
iramtól, innentől már nem volt sportérté-
ke a látottaknak. Gratulálok a fiúknak a 
mutatott teljesítményükhöz, a Honvéd-
nak pedig a továbbjutáshoz, további sok 
sikert kívánok nekik a bajnokságban és a 
kupában is.
Bódog Tamás: Egy jó ellenféllel szemben 
játszottunk, amely kihasználta az első hi-
bánkat. Úgy gondolom, hogy a csapat egy 
nagyszerű reakciót mutatott és megérde-
melten, helyenként jól játszva nyertük 
meg a mérkőzést. Reméljük ez a győze-
lem pozitív lendületet ad az Újpest elleni 
mérkőzésre. Le a kalappal a srácok előtt. 
További sok sikert a Tiszaújvárosnak!

KAJAK-KENU. Szeptember 17-20 között rendezték meg Sze-
geden a 15-18 évesek idei legrangosabb nemzetközi megméret-
tetését, az Olimpiai Reménységek Versenyét, ahol a tiszaújváro-
si kajakosok szenzációsan szerepeltek.
Máró Anna három aranyérmével (egyes 1000 m, egyes 500 m, 
négyes 500 m) és egy ezüstérmével (egyes 200 m) az egyébként 
is elsöprő sikert arató, összesen 109 érmet szerző magyar csa-
pat, egyben a teljes mezőny legeredményesebb versenyzője lett.
Horváth Maja mindkét számát (egyes 500 m és 1000 m) meg-
nyerte amiben indult. 
Murvai Lúcia első nemzetközi versenyén alig maradt le 500 
m-en négyesben a dobogóról negyedik helyével. 

Egy ide, egy oda
TENISZ. Folytatta szereplését a Tiszaújvárosi Tenisz Club 
férfi felnőtt csapata. Ezúttal kétszer is hazai pályán szerepel-
tek a fiúk, váltakozó sikerrel.
Eredmények: 

Tiszaújváros-Rudabánya
5-4

Győztek: Gyuris Norbert, Nemes Nándor, Kórik László, va-
lamint a Kórik-Nemes és a Gyuris-Kiss László páros. 

Tiszaújváros - MEAFC
2-7

Győztek: Gyuris Norbert, valamint a Gyuris-Kiss páros.
Az utolsó meccs idegenben lesz a Fehérgyarmat ellen szep-
tember 26-án. 

TÖMEGSPORT. A koronavírus-jár-
vány okozta korlátozások miatt idén 
sajnos lényegesen kevesebb szervezett 
mozgáslehetőséget kínálnak a sportba-
rátoknak. A kivételek egyikét jelentette 
a „Tisza Tour 2020” elnevezésű kerék-
páros teljesítménytúra, melyet szep-
tember 19-én, szombaton rendezett 
meg a Tiszaújvárosi Triatlon Klub. 

Az idei járványhelyzet miatt elmaradt 
rendezvények, az ehhez kapcsolódó tö-
megsport események helyett a Tiszaúj-
városi Triatlon Klub közös sportélményt, 
sportolási lehetőséget biztosított az érdek-
lődők számára. A rendezvényen két távot 
lehetett teljesíteni: 40 km-t a felkészülteb-
beknek, 20 km-t a „visszafogottabb” kihí-
vást kereső résztvevőknek. A Tiszaújvá-
ros Jövőjéért Alapítvány által támogatott 
„Tisza Tour 2020” teljesítménytúrára 200 
próbázó fogadta el a házigazdák meghí-

vását, akik a Tiszaújvárosi Sportcentrum-
ból indították, majd ott fogadták a brin-
gásokat. A rendezvény lebonyolításának 
egyik fontos szempontja volt a járvány-
nyal kapcsolatos szabályok és ajánlások 
betartása. A résztvevők biztonsága érde-
kében a jelentkezés szabadtéren, rendez-
vénysátrak alatt történt. A rajtolás kétórás 
intervallumban, eltolva, kis csoportokban 
volt, így elkerülték a tömeget. A központ-
ban, fordítókban, frissítőkben fertőtlenítő 
pontokat alakítottak ki.
- Örülünk, hogy mindenki megértette és 
megérezte a rendezvény üzenetét: töltsünk 
együtt egy jókedvű, sportos délelőttöt ba-
rátokkal, családdal, ismerjük meg kerék-
párról a közvetlen környék legszebb tája-
it - fogalmazott Lehmann Tibor, a Tisza-
újvárosi Triatlon Klub elnöke. - Első és 
legfontosabb rendezési elvünk volt, hogy 

legyünk szabad levegőn. Ez mondjuk je-
lentős különbség az e-sportokhoz képest. 
A fordítókban és frissítőállomásokon a 
„klasszikus” zsíros kenyér várta a kerék-
párosokat. Az útvonal a Sajó ártere mellett, 
viszonylag kevéssé ismert, de annál szebb 
útvonalon haladt Tiszaújváros-Kesznyé-
ten-Tiszalúc felé a gátakon. Ennek meg-
felelően mountain bike, trekking, vagy ut-
cai kerékpárokat használtak a résztvevők. 
Nem volt versenyszellem, viszont jó han-
gulat az igen. Családok jöttek gyermekek-
kel, baráti társaságok, testnevelő tanárok 
tanítványokkal - nagyon vegyes volt a pa-
letta. A teljesítésért a célban a frissítés mel-
lett egyedi ajándékot is kaptak a sportba-
rátok. Aki eljött, tartalmas sportélményben 
lehetett része. Szerintem a „Tisza Tour” ér-
demes a folytatásra!

SZIS

Tisza Tour 2020 két keréken

Többek mint 
reménységek

A Sportcentrum eseményei
Szeptember 25. (péntek)

Kosárlabda
Phoenix KK- Újpest bajnoki mérkőzések Játékcsarnok
16.00 U20 csapatok
18.30 felnőtt csapatok

Szeptember 26. (szombat)
Labdarúgás
FCT- Gesztely bajnoki mérkőzések  Füves pálya
11.00 U17 csapatok
13.00 U19 csapatok

Szeptember 27. (vasárnap)
Labdarúgás
FCT- GFSE Oros bajnoki mérkőzések Füves pálya
10.00 U14 csapatok
12.00 U15 csapatok

Szeptember 28. (hétfő)
Labdarúgás
16.00 Bozsik torna U11, U13 csapatoknak Füves pálya
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Hazai szempontból a legszebb pillanat: Kristófi 11-ese a léc alatt.

Családok, baráti társaságok, tanárok és tanítványaik pattantak nyeregbe. 

Nem volt verseny, viszont jó hangulat 
igen. 

Máró Anna éremkollekciójával.

Jobbról: Anna edzője, Betlenfalvi István, majd Máró Anna,
Horváth Maja, Murvai Lúcia, valamint Maja és Lúcia edző-
je Ughy Imre.



A tavakban nem volt igazi nagy fogás, a 
Tiszában annál inkább akadtak horogra em-
lékezetes méretű példányok. 10 kilogramm 
fölötti süllőket is fogtak ebben a szezonban 
a Zabos Géza Horgász Egyesület horgászai, 
akik az idényt a sajószögedi Erdészeti tavon 
zárták hagyományos évadzáró horgászver-
senyükkel. 

Csípős kora őszi reggel fogadta a horgászokat. 
Az egyesület idei utolsó versenyére idén is szép 
számmal jelentkeztek. Sokan élvezték a csen-
det és a természetet. 
- Én közel negyven éve horgászok, mindig kint 
vagyok, a versenyeket sem hagyom ki. Ezekre 
nem készülök, ugyanúgy ülök ki pecázni, mint 
a versenyen kívüli időben. A fogási naplóm is 
tele van írva, meg lehet nézni, szépen veze-
tem azt is, hogy minden fogásomnak nyoma le-
gyen. Szeretek itt kint lenni, egy dolog viszont 
nagyon zavar, ez a szemétkupac itt mellettünk, 

energiaitalos dobozok a  tűzrakás tetején, ami 
még ki sem aludt igazán, holott tűzgyújtási tila-
lom van - mondja Szabó Sándor. 
Egy hete takarították ki a horgászok a tópartot 
társadalmi munkában, több ilyen akciót is szer-
vezett idén az egyesület. 
- Fontos, hogy tiszta, rendezett legyen a tava-
ink partja, ezért is tettünk közzé idén több tóta-
karítási felhívást, sajnos nem jönnek túl sokan 
ezekre az alkalmakra, de reméljük ez változni 
fog és egyre többen érzik majd ennek a fontos-
ságát. Az idei évben a sajószögedi Tolnai és Er-
dészeti tó, valamint a nagycsécsi Csécsi tava-
kat már megtisztítottuk, hamarosan folytatjuk 
a Sajóörösön az Örösi tónál, valamint Hejőkür-
tön a Kürti tónál.- mondja Ivánka Tóth Attila, 
a Zabos Géza Horgász Egyesület titkára, aki-
nek ez volt az első versenye idén, amin ő maga 
is horgászott. - A vírushelyzet miatt idén elma-
radt az évadnyitó, a FEEDER, és a 60 év felet-
tiek horgászversenye. Megtartottuk viszont  a 
horgász napközit, a Zabos Géza emléknapot és 
csapat horgászversenyt, valamint az évadzáró 
horgászversenyt. Júniusban részt vettünk a Ra-
kacai tónál megrendezett megyei ifjúsági baj-
nokságon, ahol gyermek kategóriában összesí-
tett verseny és fogás alapján kétszer is második 
helyezett lett Tamás Róbert, illetve ifjúsági ka-
tegóriában összesített eredmény alapján Szűcs 
Máté második helyezést ért el. Mindkét fiatal 
egyesületünk horgásza, felkészítőjük Kovács 
Attila tiszagyulaházi horgászunk volt. Augusz-
tus utolsó hétvégéjén a Csécsi tónál rendeztük 
a megyei tisztségviselői horgászversenyt, ahol 
nem csak versenyeztünk, de a házigazdák is 
mi voltunk. A mai évadzárónkon 72 verseny-
zőnk van, ebből 5 hölgy és 3 ifista. Én legin-
kább felügyelem és szervezem a versenyeket, 
de ma neveztem is - mondja, miközben egy ha-
talmas kárász akadt a horgára. - Hát, nem len-
ne szerencsés, ha én nyernék! - mosolyog, le-
véve a horogról a méretes példányt. Attila nem 
csak a sajátját, hanem az egyesület horgászai-
nak fogását is fejben tartja. - A legnagyobb fo-
gás a Csécsi-tavon volt nemrégiben, az augusz-
tus végi versenyünkön, nem nagyokat inkább 

sokat, olyan 3-4 kilósokat fogtak, szóval a ta-
vakon nem voltak igazi nagy fogások, a Tiszán 
viszont jöttek a nagy, 10 kilogramm feletti sül-
lők - mondja. 
Ez a kora őszi volt az egyesület évadzáró ver-
senye. Október 2-án még rendeznek egy házi 
tisztségviselői versenyt, ezzel zárják hivatalo-
san a szezont. 

Berta

Évadot zártak a horgászok 

Ivánka Tóth Attila, az egyesület titkára is 
benevezett a versenyre.

12. � Paletta 2020. szeptember 24.

72 versenyző indult az évadzáró versenyen.

Szabó Sándor,  az „örök-pecás”.

Az évadzáró horgászverseny eredményei
Női kategória:
Szilvásiné Bristyán Éva  520 g
Ifjúsági kategória:
Virágh Lili Fruzsina    1.660 g 
Férfi úszós kategória:
I.  Csengeri László  2.240 g
II.  Kozma József   2.040 g
III.  Gál Péter   1.240 g
Férfi fenekezős kategória:
I. Sebestyén Árpád  7.200 g
II.  Bikki Imre   5.290 g
III.   Ivánka Tóth Attila  4.600 g
IV.Czaga Tibor   3.640 g
V. Pereszlényi Károly  3.000 g
Legnagyobb hal:
Czaga Tibor   3.020 g
A horgászversenyt az egyesületen kívül az 
Energofish Kft., a Balázs-Filament Tech-
nológiák Kft. és Tiszaújváros város Önkor-
mányzata támogatta.
A versenyzők tombolasorsoláson vettek részt, 
ahol a fent felajánlott, valamint az egyesület 
által vásárolt díjakat nyerték.
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