Színház
Határok
Nélkül

Százötvenmilliós
év végi juttatás
/3. oldal

/4. oldal

Tiszaújváros hetilapja

Lecsaptak a nyomozók
Tízméteres fenyő a téren
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XXXVII. évfolyam, 47. szám

Gömbkőris, mogyoró

Gömbkőris, hárs és mogyoró. Ilyen fákat is ültettek a Lévay út
mentén a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. munkatársai.
Húsz fát ültettek el ezen a területen, a város többi részén pedig
- a Zöldülő Tiszaújváros Program keretén belül - további harmincötöt.

Teltházas koncert

Tiszaújvárosból, a Babits útról érkezett a Városháztérre a város karácsonyfája. A 10 méteres fa felajánlója Iványiné Burai
Éva. Nem csak a főtérre állítanak karácsonyfát a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. munkatársai, a város négy pontján is feldíszítenek egy-egy örökzöldet, melyeket szintén tiszaújvárosiak ajánlották fel. Az ünnepi fények a Mikulástól Karácsonyig rendezvénysorozat első napján, december 1-jén ragyognak fel először.

Lakott területen kívül kötelező a mellény

Látni és látszani az utakon

Évről-évre elindítja a rendőrség a Látni és látszani elnevezésű kampányát, melynek célja hogy a téli időszak beköszöntével felhívja az autósok, gyalogosok és kerékpárosok figyelmét a szabályos közlekedésre.
December 15-éig a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területén is folyamatosan lesznek ellenőrzések.
Elsősorban azokon az útszakaszokon ellenőriznek, ahol nagy az esti gyalogosforgalom. Így a Tiszaújvárosból Tiszapalkonya felé vezető úton, a Tiszaújváros-Kesznyéten és a Kesznyéten-Girincs
szakaszokon. Csütörtökön késő délután
a Tiszaújváros-Tiszapalkonya közti útszakaszon ellenőrizték a rendőrök a for-

Az autósokat is ellenőrzik a rendőrök.

galomban résztvevőket. Mi is ide indultunk, s rögtön találkoztunk is egy férfival,
aki munkája végeztével az 5-ös kaputól a
buszmegállóig tartó száz métert fényvis�szaverő kabátban tette meg.
- Fontosnak tartom, hogy jól látszódjak
- mondta a hejőkürti Illés Vidor -, a buszosok is többször szóltak már, az autósok nem is annyira, hogy nem látnak jól.
Lámpa volt korábban is a kezemben, de
ezt kevesellték, meg ugye a rendőrség
is megmondta, hogy láthatósági mellény
nem csak a kerékpárosnak, hanem a gyalogosnak is kell. Úgy látom egyébként,
hogy az autósok odafigyelnek a gyalogosokra, ez a szakasz, ez a száz méter
egyébként is ki van világítva, de a gyalogosok és kerékpárosok is szerintem nagyon kevesen hordanak mellényt.

Pedig lakott területen kívül kötelező. Főleg most, hogy korán sötétedik, gyakran esős-párás-ködös az idő. Ilyenkor nagyobb a balesetek veszélye.
- A gyalogosok általában ki vannak világítva - mondta Nagy Attila, az ő autóját is
ellenőrizték a rendőrök csütörtök délután
-, esetenként látok olyan kerékpárosokat, akik nincsenek. Mindig figyelek rájuk. Egerből járok ide, és azt tapasztalom,
hogy ez azért sok helyen probléma, különösen ebben az időszakban.
Látni és látszani - idén is kampányol a
rendőrség, egészen december 15-éig. És
nem csak a rendőrség, hiszen az akcióhoz
több szerviz és optika is csatlakozott. A
latnieslatszani.hu weboldalon megtaláljuk a csatlakozó optikákat, ahol ingyenesen ellenőrzik látásunkat és azokat a szervizeket, amelyek vállalták, hogy térítésmentesen átnézik járműveinket. A rendőrség pedig ellenőriz.
- Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet mondta Lipták Ferenc, a Tiszaújvárosi
Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti alosztályvezetője -, hogy a gyalogosok
és kerékpárosok tudják, hogy lakott területen kívül kötelező a láthatósági mellény
viselése. A rendőrök ezen kívül megállítják a járművezetőket, és ellenőrzik, hogy
az autó műszaki állapota megfelel-e a téli közlekedésnek, megnézik a világítást,
a szélvédő és a gumiabroncsok állapotát.
A kampány a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területét teljesen lefedi, azonban nagyobb hangsúlyt fektetünk azokra a területekre, ahol fokozottan
lehet számítani gyalogosokra, illetve kerékpárosokra.

Rákász Gergely koncertorgonista neve évről-évre tömegeket
vonz a református templomba. Idén is teltház előtt varázsolta el
a művész közönségét.

Tűzoltók versenyeztek

Lépcsőfutásban a legjobb

Titkó Krisztián korosztályában és abszolútban is a legjobb lett.
A VII. Megyei Lépcsőfutó Bajnokságot rendezték
meg Miskolcon a múlt héten. A próbán három korosztályban indultak a lánglovagok.
Harminc év alatt, harminc és negyven év között, illetve negyven év felett lehetett jelentkezni. A legfiatalabb korosztályban
egy tiszaújvárosi tűzoltó hozta el a legjobbnak járó serleget. Titkó Krisztián, a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság
őrmestere.
- Teljes védőfelszerelésben, légzőkészülékkel a hátunkon kellett
1,2 kilométeres távot megtenni, amit 5 perc 43 másodperc alatt
sikerült teljesítenem - mesélte Krisztián. - A pálya az Avas lábától indult fel az Avasi kilátó első emeletéig, ami 365 lépcsőfokot jelentett, 25 kilogrammnyi plusz súllyal. Évek óta terveztem
már, hogy elindulok ezen a megmérettetésen, mivel meg akartam tudni, hogy milyen az erőnlétem a többi kollégához képest.
Mivel szabadidőmben sokat sportolok, erre a versenyre külön
nem készültem, hiszen hetente háromszor focizok, emellett eljárok kerékpározni, úszni, és futni is.
Krisztián, amellett, hogy a korosztályában a legjobb időt futotta,
a verseny abszolút győztesének járó díjat is elhozta.

Sokféle
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A pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve

Ültess fát, de szakszerűen!

A Tiszaújvárosi Krónika 46. heti számában értesültünk arról, hogy lelkes civilek egy csoportja az „Ültess tízmillió fát”
akcióban 15 darab facsemetét ültetett, a
Szent István szobor mögötti területre. A
cikkben szerepelt, hogy a biológiai szakos egyetemi hallgató fiatalos lendülettel pikk-pakk megszervezte, engedélyeket intézett, időpontot és helyszínt egyeztetett. Tiszaújváros önkormányzatától engedélyt kértek és ők jelölték ki ezt a helyszínt. Értesülésem szerint semmilyen engedéllyel nem rendelkeztek, a helyszínt
sem egyeztették le. A csemetefákkal beültetett terület azért nincs fásítva, mivel
ez a mentőhelikopter leszállására van kijelölve.
A közterületen történő faültetés szerintem
nem társadalmi munka, hanem komoly
szakismeretet igényel. Az elmúlt években
több tiszaújvárosi társaság keresett fel
minket (Jabil Circuit Hungary Kft., MAN
Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.) hogy
szeretnének a város közterületein fákat
ültetni. Segítettünk nekik a fák beszerzésében és a szakszerű elültetésben.
A pokolba vezető út jó szándékkal van
kikövezve, szól a mondás, vagyis a cél
helyes, csak a megvalósításba hiba csúszott. A faültetést meg kell, hogy előzze egy közműegyeztetés. A földben lévő
vezetékeknek védőtávolsága van (a díszfáknak sajnos nincs), ezt szigorúan be
kell tartani, mert a fák növekvő gyökerei komoly károkat okozhatnak. A közműegyeztetés ebben az esetben nem történt meg. Idén lépett érvénybe (régi hi-

Kiültetésre váró, többször iskolázott földlabdás fák.
ányt pótolva) az MSZ 12172 szabvány a
díszfák és díszcserjék ültetéséről a települések közterületein. Ebben részletesen le
van szabályozva a közterületre ültetett díszfa, díszcserje minősége, fejlettsége, az
ültetőgödör nagysága, az ültetés módja, a
fák metszése, rögzítése. Nyilván egy biológiai szakos egyetemi hallgató ezt nem
ismerheti, ezért írtam, hogy a közterületre történő faültetés komoly szakismeretet és gyakorlatot igényel. Közterületekre a szabvány túlkoros, többször átültetett fákat ír elő, nem gyenge facsemetéket. A Krónikában megjelent képeken látni, hogy szabadgyökerű nyírfákat is elültettek. A szabvány szerint ezeket a fákat kizárólag földlabdával vagy termesztő

Zöld növényi
hulladék

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

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

edényben szabad forgalmazni. Szintén ez
a szabvány írja elő, hogy az ültetést követően nagyobb mennyiségű vízzel be kell
öntözni, szakszerűen meg kell metszeni a
lombhullató fákat és ki kell karózni. Ezek
a munkálatok sajnos mind elmaradtak.
Tiszaújváros önkormányzata, a Zöldülő
Tiszaújváros Programban tavaly 209 db
túlkoros, földlabdás díszfát ültetett. Idén
200 db méretes Leylandi ciprust, 170 db
talajtakaró cserjét és 55 db, a szabványnak megfelelő díszfát fog elültetni.
Kerékgyártó István
ügyvezető
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Szelektív
begyűjtés
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz
menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros, Tiszaszederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött hulladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok)
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató
2019. november 28-án (csütörtökön) végzi el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

2019. november 21.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot november 24-ig (vasárnapig)
a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340052) , majd november 25-től (hétfőtől) a Borostyán Gyógyszertár (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		
8-17		
8-12
Remény Gyógyszertár
Tisza Gyógyszertár
8-20		
8-20
8-15

Egyházi hírek
Római katolikus
Pénteken, szombaton 18.00 órakor, vasárnap 11.00 órakor
kezdődik a szentmise.
November 24. Krisztus Király vasárnapja. Ezen a napon a Karitász javára lesz gyűjtés. November 26., 27., 28-án kivételesen nem lesz szentmise.
December 2-ától december 20-áig hétköznapokon a szentmise reggel 6.00 órakor (rorate) kezdődik. A rorate szentmisék
után Pascal atya a gyerekeket szeretettel várja reggelire a plébánián. A reggeli elkészítéséhez szívesen fogadja a szülők segítségét.
Advent harmadik vasárnapján, december 15-én délután 16.00
órakor a Szent István Katolikus Általános Iskola adventi vására lesz a templom előtti téren. Örömmel fogadunk támogatókat és szponzorokat. A vásár bevétele az iskolai taneszközök
vásárlására fog szolgálni.
Énekkari próbák időpontja minden héten, kedden 18.30.
Keresztlevelek kiadása csak személyesen, hivatali időben történik, a személyes adatok védelme érdekében. Keresztelők
minden hónap 3. vasárnapján.
Akinek születésnapja, névnapja, házassági évfordulója van ebben a hónapban, jelezze a plébánián (ünnepeltek szentmiséje a
hónap utolsó vasárnapján lesz).
A plébániairoda nyitvatartása: kedden és szerdán 9.00 órától
13.00 óráig, csütörtökön és pénteken 15.30 órától 17.30 óráig.

Görögkatolikus
Csütörtökön ünnepeljük az Istenszülő Szűz Mária templomba vezetését:
8.00 reggeli istentisztelet, 17.30 Szent Liturgia. Szombaton
8.00
Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. Vasárnap 10.00 utrenye,
11.00 Szent
Liturgia. Kedden 8.00 Szent Liturgia.

Református
Tiszaújváros
• November 21-én, csütörtökön 17 órától Bibliaórát tartunk a
gyülekezet imatermében.
• November 23-án, szombaton délután Ifjúsági Bibliakörben
találkoznak fiataljaink.
• Vasárnap délelőtti istentiszteletünk a szokott időben, 11 órától kezdődik november 24-én.
• Konfirmációi előkészítő november 24-én 15 órától a gyülekezeti teremben.
• Gyermekistentisztelet párhuzamosan a felnőtt alkalommal,
november 24-én 11 órától az imateremben.
Tiszaszederkény
• Vasárnap délelőtti istentiszteletünk november 24-én, 10 órakor kezdődik.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Budai Ferenc

életének 75. évében elhunyt. Temetése 2019. november
22-én (péntek) 12.30 órakor lesz a sajószögedi
Városi Temetőben.
Szerettei
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Kukucskál
a karácsony

Kedden nagy volt a sürgés-forgás a Városháza előtti téren, aki
arra járt, megcsodálhatta azt a különlegesen szép fenyőfát, amit
a Városgazda Kft. munkatársai állítottak be a helyére, jelezve,
hogy közeledik a várva várt ünnep. Az év végi rendezvények
szervezői sem tétlenkednek ez idő tájt, folyik az októberben elkezdett munka, körvonalazódnak a programok, igazából már
szinte minden „összeállt”, ami a szervezési feladatokat illeti.
Idén is központi szerepet kap a Sportcentrum, hiszen a nyugdíjasok év végi rendezvénye, a cégek ünnepélyes munkaértekezlete, a közalkalmazottak és köztisztviselők év végi rendezvénye
is itt kap helyet, és utolsóként, de nem utolsó sorban a Sportgála, azaz a sportbaráti találkozó, december 21-én.
Ízelítőként néhány a programok palettájáról:
Fellép a Valcer táncegyüttes, Somogyi András humorista, a
Fourtissimo együttes, de lesz Face Team korfball show és még
hosszan sorolhatnánk, de azért maradjon némi meglepetés is.
Képünkön a szintén fellépő Gimnasztráda együttesét láthatják.

Petrolszolg Kft.

Nyugdíjas találkozó

A Petrolszolg Kft. egykori munkatársai jöttek össze egy találkozóra.
A Petrolszolg Kft. egykori dolgozói, munkatársai
találkoztak a Hotel Phőnix éttermében péntek délután. A cég találkozót szervezett azoknak, akik valamikor a társaság csapatát erősítették, ma már
pedig nyugdíjas éveiket töltik.
Az összejövetelre közel hatvanan jöttek el Tiszaújvárosból és a
környező településekről. Üveges Gábor negyven évig dolgozott
a karbantartó cégnél.
- Esztergályos voltam - mesélte könnyes szemmel Gábor. - Nagyon szerettem itt dolgozni. Még mindig azt érzem, ha ma szólnának, hogy szükség lenne rám, azt hiszem mennék. Mintha ma
történt volna, úgy előttem vannak az emlékek a műhelyről, a tartályparkról. Szép idők voltak. Szívesen visszaforgatnám az idő
kerekét.
A Petolszolg Kft. rendszeresen szervez találkozókat volt dolgozóinak.
- Azt gondolom, hogy ez egy jó dolog - nyilatkozta lapunknak
Hegyi Róbert, a Petrolszolg Kft. ügyvezetője. - Lehet, hogy a
mai fiatalok úgy gondolják, divatjamúlt dolog a nyugdíjas találkozó, szerintem viszont nem szabad elszakadnunk a gyökereinktől. Egyrészt fontosnak tartom, hogy megmaradjon a jó kapcsolat azokkal a dolgozókkal is, akikkel ugyan már nem dolgozunk együtt, de bizonyos értelemben kollégák vagyunk, hiszen,
bár nem ugyanakkor, de ugyanannál a cégnél dolgozunk, ugyanazzal a lelkesedéssel, kitartással. Másrészt úgy érzem, hogy kötelességünk beszámolni a vállalat dolgairól azoknak, akik évtizedeken át végezték itt a munkájukat, építették a céget és kíváncsiak a változásokra, fejlődésre.
A MOL Petrolkémia Zrt. háza táján végbemenő jelenlegi és jövőbeni változások a karbantartó céget is érintik.
- Az új poliol üzemcsoport építésével bizony ránk is több feladat
hárul - mondta Viszóczki István karbantartás-vezető. - A MOL
Petrolkémia Zrt. növekedésével természetesen a mi feladataink
is megnövekednek, hiszen a teljesen új üzemben is mi végezzük
majd a karbantartási munkálatokat. Ennek a hatékony ellátása
érdekében közel 100 fővel bővítjük majd dolgozói létszámunkat, ezen felül új irodaépülettel és egy új központi műhellyel is
gazdagodik cégünk.
ema
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Ülésezett az önkormányzat

Százötvenmilliós év végi juttatás

Megalakulását követően november 14-én már második
alkalommal tartott rendkívüli ülést Tiszaújváros októberben megválasztott képviselő-testülete. Ezúttal pénzügyi tárgyú döntések álltak
a középpontban, ezen belül
a testület mintegy 150 millió forintot szavazott meg az
önkormányzati intézmények,
valamint az állami és egyházi
köznevelési intézmények dolgozóinak év végi juttatására.
Tiszaújváros korábbi 12 fős képviselő-testületéből két képviselő és a polgármester nem indult a választáson, egy
képviselőt nem választottak meg, így az
önkormányzat rendelete alapján Bráz
György korábbi polgármester, Balla Gergő, Dr. Kébel Zsolt és Tóth Sándor volt
képviselők jogosultak a személyes használatukba kiadott, két éven túl használt
eszközök (kivéve a gépkocsit) megvásárlására. Az eladási ár meghatározása piaci ár alapján történhet, megállapításához szakértői véleményt is igénybe lehet
venni. A piaci ártól függetlenül a számviteli nyilvántartás könyv szerinti értékénél alacsonyabb áron nem lehet eszközöket értékesíteni. A minimum ár megállapításánál a következő szempontok vehetők alapul: tárgyi eszköz esetében a nettó nyilvántartási érték, nullára leírt eszközök esetében a piaci ár. Az ominózus értékesítendő eszközök (laptop táskával, mobiltelefon, nyomtató, stb.) könyv szerinti értéke nulla. A Polgármesteri Hivatalban a szakértői vélemény alapján egy bizottság állapította meg az eszközök javasolt eladási árát, melyet a testület jóváhagyott. Ezek személyenként eltérőek (Bráz
György 55.000, Tóth Sándor 25.000, Balla Gergő 2.000, Kébel Zsolt 1.500 forint),
mivel a volt testületi tagok nem egyformán vették igénybe az eszközöket.
A választások eredményeként a képviselő-testületben 3 új képviselő kezdte meg
munkáját. A képviselői feladataik ellátásához részükre is biztosítják a számítástechnikai és mobil eszközöket, szolgáltatásokat - középkategóriás laptop (operációs rendszer, MS Office irodai programcsomag), laptop táska, multifunkciós nyomtató, mobiltelefon (SIM telefon
előfizetéssel), USB modem (SIM internet
előfizetéssel).

Az önkormányzat költségvetéséből mintegy 150 millió forintot fordít a testület
az év végi juttatásra.
tosan munkaviszonyban állt és aktívan feljebb háromhavi illetménynek megfeledolgozik.
lő összeggel kiegészíthet.
Az önkormányzati intézmények esetében Bráz György korábbi polgármester eseez 62.200.000 Ft + 10.885.000 Ft szociá- tében - tekintettel negyedszázados kimalis hozzájárulási adó, összesen 73.085.000 gasló közéleti tevékenységére, kiemelkeFt költségvetési kiadást jelent.
dő munkavégzésére, a város építésében
Az állami és az egyházi intézmények és fejlesztésében szerzett érdemei, embemunkavállalóit azonos elvek, feltételek ri helytállása elismeréseként - a képvisemellett szintén juttatásban részesíti az ön- lő-testület élt ezzel a lehetőséggel és végkormányzat. Ez összesen 74.377.500 Ft kielégítését további 3 havi illetménynek
önkormányzati támogatást jelent. Nem megfelelő összeggel egészítette ki.
maradnak ki az önkormányzati tulajdonú A döntés azonban nem „csont nélkül”
gazdasági társaságok dolgozói, ügyveze- született meg. Csikász Gábor azt neheztői sem az év végi juttatásból. Esetükben ményezte, hogy a háromhavi plusz nincs
is ugyanazokat az elveket érvényesítik, összegszerűen feltüntetve. A napirendi
mint az önkormányzati alkalmazottaknál, pont tárgyalása közben erre választ kade az ügyvezetők juttatása beleszámít a pott: az összeg 2.000.094 forint.
2019. évi munkájuk elismerésekor adha- A pénzügyi döntések zárásaként a testütó 3 havi jutalomkeretbe.
let úgy határozott, hogy a Szerencsi SzakA területi ellátási kötelezettséggel rendel- képzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai
kező háziorvosi, házi gyermekorvosi és Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépfogorvosi szolgáltatók szakalkalmazottjai iskolája és a Tiszaújvárosi Eötvös József
a fentiekben megfogalmazott elvek sze- Gimnázium, Szakgimnázium és Kollérint ugyancsak kapnak jutalmat. Ennek gium szalagavató rendezvényének sikeforrása a városi szintű jutalomkeret.
res lebonyolításához a tavalyival megAz előterjesztéshez Csikász Gábor tett egyező - járulékokkal együtt 525.000 Ft
módosító javaslatot, miszerint egész ha- – 525.000 Ft keretösszeggel járul hozzá.
vira egészítsék ki a juttatást, illetve a minimális összeg 100 ezer forint legyen. FüAlapító okiratok
löp György polgármester ezzel összefüggésben elmondta, a lokálpatrióták prog- A testület módosította az önkormányzaramjukban leírták, nem csak egyedi jutta- ti tulajdonú gazdasági társaságok alapító
tásokkal, hanem bérkorrekciós intézkedé- okiratait. Ennek egyik oka, hogy a válaszsekkel kívánják elismerni az önkormány- tások eredményeként a polgármester szezati érdekszférában dolgozók munkáját. mélyét át kell vezetni a dokumentumokJövőre várhatóan csökkenni fognak a vá- ban.
ros adóbevételei, de mindenképpen szük- De történtek egyéb változások is, főleg
ség van arra, hogy a költségvetés elfoga- a cégek felügyelő bizottságaiban. Fülöp
dásakor hathatós, érzékelhető bérkorrek- György 2015. július 1-jétől a TiszaSzolg
ciót, béremelést hajtson végre az önkor- 2004 Kft. felügyelő bizottságának tagja, s
Év végi juttatás
mányzat, s hogy erre biztosan legyen fede- bár a Polgármesteri Hivatal - a Mészáros
A Polgármesteri Hivatal megvizsgálta az zet, ezért terjesztették be ezt a felelős, 3/4 Ügyvédi Iroda bevonásával - megvizsgálönkormányzat pénzügyi, gazdasági hely- havi javaslatot - tette hozzá a polgármester. ta, hogy a felügyelő bizottsági tagság nem
zetét és megállapította, hogy az önkorösszeférhetetlen a polgármesteri tisztségmányzatnak van lehetősége a nyáron kifiPolgármesteri
gel, ennek ellenére írásban bejelentette,
zetett juttatások 1 havi bruttó illetmények
hogy 2019. november 15-ével lemond bivégkielégítés
75 %-ára történő kiegészítésére. Annak
zottsági tagságáról. Pap Zsolt alpolgárérdekében, hogy a legkisebb keresetűek A közszolgálati tisztviselőkről szóló tör- mester ugyancsak a TiszaSzolg 2004 Kft.
is méltó juttatásban részesüljenek, az év vény értelmében a polgármestert, ha e felügyelő bizottságának tagja, ő megnövégi juttatás egyénenként minimum brut- tisztségét legalább két évig betöltötte és vekedett elfoglaltságaira tekintettel jelentó 75.000 Ft-ban lett meghatározva a tes- foglalkoztatási jogviszonya az új polgár- tette be, hogy lemond tagságáról.
tület döntése alapján.
mester megválasztásával szűnt meg, vég- A Tisza Média Kft. felügyelő bizottsáA teljes összegre az a kiosztás napján is kielégítésként háromhavi illetményé- gából Boros Józsefet visszahívta, és heaktív dolgozó jogosult, aki 2018. szep- nek megfelelő összegű juttatás illeti meg, lyette Gerőcs Rolandot választotta meg
tember 1-jén és azt követően is folyama- amelyet a képviselő-testület további, leg- a testület, megbízatása 2020. június 30áig szól. Gerőcs Roland külkereskedelmi
végzettséggel rendelkezik, a Localcomp
Kft. ügyvezetője, 2014-2019. között a
Városüzemeltetési és Rendészeti Bizottság tagja volt. Korábban tevékenyen részt
vett a Rádió 35 üzemeltetésében, jelenleg
is a Tiszaújvárosi Közösségi Rádió Egyesület tagja. Tapasztalatával, szakértelmével, lelkiismeretes munkájával képes hozzájárulni a Tisza Média Kft. eredményes
és színvonalas működéséhez - állt a javaslatban.
Boros Józsefet a TiszaSzolg 2004 Kft.
felügyelő bizottságába választották meg,
ugyancsak 2020. június 30-áig, egyúttal
a cég felügyelő bizottságának taglétszámát költségtakarékossági okból 5-ről 4
Jövőre hathatós, érzékelhető béremelést tervez a város vezetése - jelentette be főre csökkentette a testület.
Fülöp György polgármester.
Ferenczi László

Kultúra

4. oldal

Színház Határok Nélkül

Lila ákác Szabadkáról

Tóth Manci és Csacsinszky Pál története a lila ákác alatt kezdődött.
A Vajdaságból érkezett hozzánk
a Szabadkai Népszínház Magyar
Társulat, hogy egy örökzölddel, a
Lila ákác című színdarabbal gazdagítsa a Színház Határok Nélkül
programsorozatot. A határon túli
társulat nem először játszott a tiszaújvárosi színpadon, néhány évvel ezelőtt a Hyppolittal szórakoztatták a városi közönséget. Most
Szép Ernő 100 évvel ezelőtt megírt szerelmi históriáját hozták el
nekünk.
- Ez egy ismert történet és nagyon sok színház
feldolgozta már - nyilatkozta lapunknak Pámer
Csilla, aki az egyik főszereplőt játssza és a karakter megformálásáért idén megkapta a legrangosabb vajdasági színházi elismerést, a Pataki-gyűrű díjat. - Ez a szerelmi történet tulajdonképpen két ember útkereséséről szól, illetve arról, hogy két embernek milyen könnyű elmenni egymás mellett, pedig mindketten a boldogságot keresik.
- Ki vagy te ebben a történetben?
- Én játszom Tóth Mancit, aki egy egyszerű fiatal lány és beleszeret egy fiúba, aki azonban
sokkal többre vágyik. Csacsinszky Pál egy
nagyvilági életet élő, elérhetetlennek tűnő úriasszonyba szerelmes, aki nem veszi komolyan,

csak játszik vele. Ebből a szerelmi sokszögből alakulnak ki a konfliktusok, az elcsúszások.
Azután mégis egymásra találnak, majd mégsem, szóval ez egy igen bonyolult történet, ami
tele van fordulatokkal.
- Könnyű Mancival együtt dolgoznod?
- Az biztos, hogy kezdetben nehéz volt ezt a naiv karaktert emberszerűen, életszerűen megformálnom. Ahogy egyre többet bújok ebbe a szerepbe, egyre jobban összeszokunk Mancival.
- Az 1919-ben íródott történet ma is megállja
a helyét?
- Szerintem azért veszik elő ma is, mert olyan
alapigazságokat mondanak ki benne és olyan
emberi dolgokkal foglalkozik, amik mindig aktuálisak. A szerelem minden korban ott van. A
körülmények ugyan változnak, de az emberi
érzések jelen vannak, mint a szerelem vagy a
csalódás. Vagy éppen úgy hozza az élet, hogy
olyan döntéseket kell meghoznia, amit szíve
szerint nem tenne meg és egy kicsit bele is hal.
Azt gondolom ezek olyan dolgok, amiről mindegy, hogy mikor íródik a történet, minden korban mindig aktuálisak.
A nem mindig vidám történetet olykor humorral fűszerezte a rendező, Sebestyén Aba, így
egy sokoldalú, szórakoztató darab került a közönség elé.
ema
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Szigligeti Színház Nagyvárad Táncegyüttese

Népek tengere zenében, táncban

Engem annak idején népzenével és
néptánccal ki lehetett volna zavarni
a világból. Aztán tizenkét külföldön
töltött év után ez teljesen megváltozott. Rájöttem, hogy a zene és a
tánc a nem létező közös világnyelv,
ha beszédben nem is értjük egymást, a zene mindenképpen összehoz minket. A néptánc és népzene mai helyzetéről, és a Nagyvárad Táncegyüttes „Népek tengere” című műsoráról a hétfői előadás alkalmával Szabó Mercédesz
táncművésszel beszélgettem.
- A műsorotokban nem csak jó zenék és szép
táncok vannak, hanem vizuális effekteket, háttérvetítést is használtok. Ez a műsor tervezése
során tudatos volt, úgymond el akartátok hozni a néptáncot a XXI. századba, a XXI. század
emberének?
- Igen, abszolút tudatos döntés volt, hogy a
koreográfusok vizuális effekteket használtak.
Mindegyik tájegységhez az arra legjellemzőbb
motívumot, tárgyat, ruhát, vagy bármi ezekhez
hasonló ereklyeszerű dolgot próbáltak a háttérbe vetíteni, hogy kitöltsék a teret, mert ha nem
használunk semmiféle díszletet, akkor egy egyszerű folk előadás marad az egész. Így viszont
ez a látványvilág egy kicsit közelebb tudja hozni a XXI. század emberéhez a koreográfiát.
- Sokféle táncból állítottátok össze a műsort,
hogy tudtok olyan gyorsan ruhát cserélni a táncok között?
- Valóban sokfajta viselet van rajtunk a műsorban. Nagyon különbözőek, lányként pedig sokkal nehezebb, mert van, hogy teljesen át kell
cserélni az egész viseletet, alsószoknyától elkezdve, de mivel régóta csináljuk, és a műsorból már nem ez az első előadásunk, ezért hozzászoktunk. Tényleg, nincs két olyan szám, amiben ugyanaz a ruha van rajtunk. Rengeteg népviseletet lehet látni, Kis-Magyarországtól elkezdve felvidéki, erdélyi, cigány viseleteket is.
- Manapság a gyerekek, a tizenévesek nem sok
néptáncot látnak, illetve nem sok népzenét hallgatnak. Hogyan lehetne velük megszerettetni ?
Van még utánpótlás?
- Ez nagyon változó, a vidéktől függ, hogy ott
mennyire erős a mozgalom. Egy nagyvárosba
például sokkal könnyebben eljut, sokkal több
embert vonz ez a dolog. A televízióban is most
egyre több népzenei, néptáncos műsort sugá-

Népek tánca a színpadon.
roznak, ez az, amitől talán kezd egy kicsit divattá is válni a néptánc, népzene. Egyre több
táncház, táncház-találkozó van, úgy Magyarországon, mint Erdélyben, vagy a Kis-Magyarországot körülvevő országokban.
- Érdekes, hogy azt mondod, a nagyvárosokba
könnyebben eljut. Tehát nem is vidéken, hanem
a nagyvárosokban jobban megy ez a dolog?
- Több programlehetőség van ilyen szempontból, akár gyerekeknek - ringatók, gyerektáncház - és a szülők erre szívesen viszik a kisebbeket. A tinédzserkorúaknak is van táncház,
ami nyilván nem tart olyan sokáig, mint egy felnőtt táncház, ami akár reggelig is eltart. A színházunknak van egy nevelési programja, vidékre járunk gyerekekhez tanítani, és így profiktól tanulhatnak táncot, koreográfiát. Iskolákba,
vidéki tánccsoportokba megyünk, ez is vonzza
őket. Minden évben más tájegység táncát választjuk ki, és azt elvisszük a gyerekeknek.
- A műsorotokban milyen táncokat lehet látni,
miből áll a népek tengere?
- Tényleg népek tengere, nagyon sokféle tánc
van benne. Egy somogyi tánccal kezdődik, utána zempléni szlovák táncokat láthat a közönség. Aztán következik egy montázs rész, ebben
van őrkői cigány, szatmári verbunk, méhkeréki
férfitánc, gyimesi páros, és bukovinai székely
táncok. Van egy zenekari szám, ahol nincs tánc,
az egy mezőségi rész, és végül van egy szatmári cigány tánc és egy kalotaszegi tánc.
Surányi P. Balázs

Ökoanyu tanácsai

A vodka tisztít, a levendula fertőtlenít

A népszerű blogger, Nagy Réka tartott előadást a
Tiszaszederkényi Művelődési Házban múlt héten.
Rékát sokan ismerik, hiszen a Nők Lapja Cafénak
volt a vezetőszerkesztője. Éveken át csak írásban
osztotta meg az olvasókkal a tapasztalatokat, ma
már járja az országot és előadásokat, workshopokat is tart a fenntartható, környezettudatos életről.
- Én sem születtem környezettudatosnak - kezdi az átváltozás
történetét Réka, aki Ökoanyu címmel blogot is vezet, ahol főzési, háztartási tanácsokat olvashatunk, de vannak kreatív ötletei is a hétköznapokra. - Az ökoanyuvá válásom körülbelül akkorra tehető, amikor az első gyermekünket vártuk a férjemmel.
Azelőtt én is a gondtalan és sokszor környezetszennyező szinglik életét éltem. Arra emlékszem, hogy egy forró nyári napon ültem a kocsiban. Egyedül. Ma már ezt is igyekszem úgy szervezni, hogy egyedül ne pöfögjek az autóban, inkább a tömegközlekedést választom, Tiszaújvárosba is vonattal érkeztem. Szóval,
ültem a kocsiban, egyedül. A rádióban bemondták, hogy mivel
tartósan, napokon át 30-35 fok körüli hőmérséklet várható, mindenki figyeljen oda a megfelelő folyadékbevitelre. Ekkor magam mellé néztem és a kupacban álló üres PET palackok között
találtam még néhányat, ami még nem volt felbontva. Elégedetten nyugtáztam, hogy a kisebb-nagyobb palackban lévő, kb. háromliternyi ásványvíz elég lesz valameddig. Ma már ez nem fordul elő, mármint nem a vízivásra gondolok, hanem arra, hogy
egyszer használatos műanyag flakonba vizet vegyek. Akkoriban
még eszembe se jutott, hogy a csapból is víz folyik, és ha veszek egy kulacsot, amit évekig használhatok, már tettem egy lépést a környezetért.
- Miért a gyermekvárás időszaka változtatta meg ebbe az irányba az életedet?
- Már közeledett a szülés ideje és elkezdtük beszerezni a babaholmikat, amikor olvastam egy kutatást, hogy bizony nem
csak az orrunkon és szánkon keresztül juttathatunk be vegyszereket a szervezetünkbe, hanem a bőrfelületünkön is. Márpedig

az egész testünket ruhák borítják az életünk nagy részében, amiket vegyszerekkel mosunk. Belegondoltam, és egyáltalán nem
akartam, hogy a puha, illatos babámat vegyszerekkel szennyezzem. Lecseréltem a mosógélt saját készítésűre, de ugyanígy tettem a mosogatószerrel, az élelmiszerekkel és a tisztítószerekkel
is. Belegondolni sem akartam, hogy a földön kúszó-mászó gyerekem felnyalja a domestosos padlót.
- Mit tanácsolsz azoknak, akik változtatni szeretnének? Dobják
ki az összes boltban vásárolt tisztítószerüket, kozmetikumukat és
szerezzenek be nagy mennyiségű szódabikarbónát, ecetet, citromlevet, illóolajokat?
- Azt tudom javasolni, hogy ne kezdjük drasztikus változtatásokkal. Mindig azon a területen próbáljunk meg változtatni,
amit szeretünk csinálni. Ha szeretjük a lakást csinosítgatni, tisztítani, akkor érdemes egy saját készítésű univerzális szert kipróbálni. A csapvízhez tegyünk valamilyen illóolajat, én teafa olajat, vagy a levendulát javaslom, mert ezek nagyon jó fertőtlenítő hatásúak. De nagy jolly-joker a szódabikarbóna is, rengeteg felületet tudunk vele tisztítani. Például, ha kifutott az étel a
gáztűzhelyre és jól oda is éget, nem kell mást tennünk, csak beszórni szódabikarbónával, ráönteni a forró vizet és gyakorlatilag izommunka nélkül le tudjuk törölni a makacs, égett részt.
De van még egy kedvenc tisztítószerem, ami vodkából, vízből,
teafa és citrom illóolajokból, valamint citromsavból készül. Azt
szoktam mondani, hogy a változáshoz idő kell. Utána kell olvasni, be kell szerezni, ki kell próbálni, meg kell tanulni használni, hiszen ezek sokszor újdonságnak számítanak a 21. század emberének.
- Hogy képzeljük el a háztartásodat? Sehol egy Flóraszept, sehol egy mosókapszula?
- Így igaz! A mosókapszulától egyébként is kiráz a hideg. Én értem, hogy a kényelmes használata miatt egyre elterjedtebb, viszont szépek, színesek, és ezzel felhívják magukra a gyerekek figyelmét. Egyre több olyan esetről hallani, hogy a kicsi gyerekek
meg is kóstolják a kapszulákat, mert úgy néznek ki, mint a gu-

Készül a környezetbarát tisztítószer.
micukor. Egyébként nálunk tényleg nincs vegyszer otthon. Egy
üveg fertőtlenítőm van, amit évekkel ezelőtt vettem, amikor kutya került a családba, de annyira ritkán használom, hogy a következő néhány évtizedre elég lesz.
- Miért gondoltad úgy, hogy ezt az ökoéletet nem csak a saját
környezetedre terjeszted ki, hanem tapasztalataidat, véleményedet közzéteszed az előadásaidon vagy a blogodon?
- Nagyon fontosnak tartom, hogy elhitessük az emberekkel,
hogy igenis a kis lépéseink is meghatározóvá válhatnak. Bár
mostanában sokat változott a környezetvédelemhez való hozzáállásunk, de még mindig előfordul, hogy ha környezetszen�nyezésről esik szó, akkor kizárólag az iparra, közlekedésre hárítjuk a felelősséget. Ugyan tisztában vagyunk vele, hogy mi is
okozunk kárt, és nekünk is változtatni kellene, mégis egyszerűbb hátradőlni és azt gondolni, én csak egy kicsi pont vagyok
a szennyezés gépezetében, attól, hogy nem veszek nejlonszatyrot a boltban, még nem váltom meg a világot. Pedig, de! Mert
ha egyre többen nem veszünk nejlonszatyrot, vagy egyre többen
utasítjuk vissza a környezetre és ránk is káros háztartási vegyszereket, akkor egy idő után kevesebbet fognak gyártani, amivel
vizet és energiát spórolhatunk, nem beszélve a rengeteg szemétről, amit termelünk egy-egy vásárlás során.
ema
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Kazinczys
eredménydömping

Hatan képviselték a Kazinczyt az országos versenyen.
A Református Iskolák Országos Tanulmányi Versenyét huszonharmadik alkalommal rendezték meg Debrecenben. A versenyen 27 iskola több mint 300 versenyzője vett részt, 17 kategóriában, különböző tantárgyakból, egyéni és csapatversenyeken. A nagyszabású
találkozó megnyitóját a Református Nagytemplomban tartották. A
versenyen iskolánk hat tanulója vett részt, akik a következő eredményeket érték el. Kiss Hunor 7.a, matematika tantárgyból II. helyezés, felkészítő: Magyarné Simon Anita. Csehovics Marcell 5.a,
rajzból III. helyezés, felkészítő: Szilvásiné Bodnár Tímea. Nagy
Léna 7.c, rajzból IV. helyezés, felkészítő: Tóthné Lesnyák Viktória.
Kurucz Levente és Tóth Lili 7.b osztályos tanulók angol nyelvből
V. helyezés, felkészítők: Guba Adrienn és Magyarné Simon Anita.
Tömösközy Hanga Zsófia 6.a, matematikából VI. helyezés, felkészítő: Majoros Lászlóné. Gratulálunk!
A Szerencsen megrendezett regionális két tanítási nyelvű angol
tanulmányi versenyen iskolánk öt tanulója vett részt, ahol B2
szintű szóbeli és írásbeli feladatokat kellett megoldaniuk. A 7.
évfolyamosok versenyében 92%-os teljesítménnyel első helyezést ért el Kiss Hunor, felkészítő: Magyarné Simon Anita. 85%os teljesítménnyel IV. helyezést ért el Ferenczi Nóra és 84%-os
teljesítménnyel V. helyezett lett Eke Laura, mindkettőjük felkészítője Gerőcsné Berkes Judit Katalin. Tóth Laura Lilla 68%-os
teljesítményével VIII. helyezést ért el, felkészítő: Magyarné Simon Anita. A nyolcadikosok versenyében Heltai Kilián 78%-os
teljesítménnyel III. helyezést ért el, felkészítője Gerőcsné Berkes Judit Katalin. A versenyen részt vevő tanulóink közül mindenki teljesítette a középfokú nyelvvizsga szintjét! Gratulálunk
a szép teljesítményhez!
A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola idegen nyelvi
munkaközössége hatodik alkalommal rendezte meg hagyományos Play with Us játékos angol nyelvi csapatversenyét, melynek témája ebben a tanévben a természet volt. A megnyitón iskolánk 6.a osztályos tanulói angol nyelvű műsorukkal a bolygókat mutatták be. A versenyre Tiszavasvári, Hernádnémeti, Szerencs és Miskolc két tanítási nyelvű református általános iskoláiból 72 alsós tanuló érkezett. A csapatversenyen a diákok különböző játékos feladatokban adhattak számot tudásukról. Az
eredményhirdetésen az iskolák képviselői városunkat bemutató kiadványokat vehettek át, minden tanuló emléklapot és hűtőmágnest kapott, valamint könyvekkel és ajándékokkal díjaztuk a dobogós helyezést elért csapatokat. Köszönjük Tiszaújváros önkormányzatának a díjazásban nyújtott segítségét!
Makkainé Chmara Marianna igazgató

5. oldal

Tehetséggondozó műhelymunkák

Találd meg a drágaköveket és csiszolgasd

Tizenéves koromban az őrületbe kergettem az egész tanári kart az Eötvös Gimnáziumban - gyorsan bekerültem a „rossz gyerek” kategóriába -, ezután pedig teljesen
mindegy volt, mit csináltam,
ez így is maradt négy éven
át. Ez volt harminc évvel ezelőtt. Ma már szerencsére létezik tehetségfejlesztő szakpedagógus, aki felismeri, mi
történik a gyerekkel, és nem
hagyja elveszni. A városunkban tartott tehetséggondozó
műhelyelőadásokról beszélgettem Erdélyiné Barakony
Ilona tehetségfejlesztő szakpedagógussal.
- A megyei pedagógiai szakszolgálat tagintézményei tehetséggondozó és tehetségkoordinációs tevékenységet is ellátnak - mondta a szakpedagógus. - A tehetséggondozás azt jelenti, hogy közvetlenül a gyerekekkel foglalkoznak, a koordináció keretében pedig szakmai tanácsokat adnak, segítik az intézményben a pedagógusok munkáját. A tehetségek felismerésének, fejlesztésének érdekében különböző szakmai előadásokat is szerveznek, mint amilyen a mostani rendezvény
is. Mai előadásomban az alulteljesítő tehetségek jelenségköréről fogok beszélni.
A tehetségek között vannak olyan diákok,
akik képességeik alatt teljesítenek. Ennek
megvan a maga oka, háttere. Arra fogok
rávilágítani, próbálják arra érzékenyíteni a pedagógusokat, hogy figyeljenek fel
a különböző jelenségekre, hiszen ezek a
gyerekek viselkedésükben sok esetben eltérnek az átlagosan tehetséges gyerekektől, és elmondom melyek azok a jelenségek, viselkedési formák, amiket ezek a
gyerekek mutatnak.
- Úgy képzeljem el, hogy valaki tehetséges, nagyon jó az adott tantárgyból, ott ül
az órán, unatkozik, mert már tudja a tananyagot, és emiatt rosszalkodik?
- Igen, mivel az alulteljesítő tehetségnél
sokszor a viselkedésben jelenik meg először a probléma. Azt látja a pedagógus,
hogy a gyerek másként viselkedik, és ehhez akár a motiváció deficitje is társulhat.
Alulteljesítőről akkor is beszélünk, amikor a tanuló tartósan a képességei alatt
teljesít, messze elmaradva attól, ami a
képességei, vagy a múltbeli teljesítménye alapján tőle elvárható lenne. Előfordulhat az is, hogy nem megfelelő neki az
oktatási rendszer, nem elég rugalmas, ez
is lehet egy alulteljesítésnek a problémaköre. Az előadás végén majd arra szeret-

Erdélyiné Barakony Ilona
nék gyakorlati tanácsokat adni, hogy milyen módszereket tudunk alkalmazni arra,
hogy megelőzzük, vagy akár vissza tudjuk fordítani az alulteljesítést.
- Manapság sokkal könnyebb oktató videókat elérni az internet segítségével. Ha
egy gyereket valami nagyon érdekel, akkor néhány hét alatt úgy ki tudja képezni
magát ilyen videókon, hogy jobban tudja
a tananyagot, mint a tanár. Ezt hogyan lehet kezelni, hogy tud erre reagálni egy pedagógus?
- Olyan feladatokat is adjunk a diáknak, ami túlmutat a kötelező tananyagon,
azért, hogy felkeltsük az érdeklődését. A
feladat kapcsolódjon az érdeklődési köréhez, lehessen benne olyan kutatómunkát
végezni, ami egy kicsit nagyobb lélegzetű, magasabb szintű gondolkodási képességet igénylő feladat, amiben megmutathatja minden oldalát, a sokszínű képességeit. A legfontosabb az, hogy legyen sikerélménye, ismerjük el őt, ne arra figyeljünk, hogy mi a gyenge oldala, miben teljesít rosszul, hanem a jó képességét próbáljuk megtalálni. Éppen azért szervezzük ezeket a szakmai műhelymunkákat,
hogy a pedagógusok minél szélesebb körű szakmai ismereteket, tapasztalatokat
szerezhessenek annak érdekében, hogy
megtalálhassák a gyermekben a háttérben
lappangó tehetséget.
- Ez a mai mindennapi tanításban már
működik? A tanárok ki vannak erre képezve?
- Egyre több pedagógus van kiképezve.
A Debreceni Egyetem, mai vendégünk,
Dr. Balogh László professzor irányításával már igen sok tehetségfejlesztő szakértőt képzett. Az intézményekben nagyon
sok helyen vannak képzett pedagógusok, sokan ebből szakvizsgáztak, de van-

nak, akik önszorgalomból képezték magukat, úgyhogy a pedagógusok számára
már nem ismeretlen ez a terület. A szakmai munkát több intézményben pszichológus is segíti.
- Két dolgot tudok mondani. Milyen kár,
hogy annak idején, amikor én voltam tizenéves, nem volt ilyen, és nagyon örülök,
hogy most már van, nem kell a mai gyerekeknek azon átmenni, amin nekem kellett.
- Az előadás végén mutatni fogok híres embereket - Churchill, Einstein, vagy
Van Gogh, aki soha egy képet el nem
adott életében, és mégis később híressé
vált -, szóval sok az olyan ember, akiknek problémáik voltak az iskolai tanulással, de végül akár Nobel díjasokká is válhattak. Ha van egy olyan támogatói közeg, ha van egy olyan személy, mentor,
segítő, aki a tehetséges gyereket támogatja, irányítja, akkor az a jó képesség a felszínre tud törni.
- Létezik egy keretrendszer, ami megfogja
a tehetséges gyereket, és viszi magával?
Elviszik egy olyan tanárhoz, aki több feladatot tud neki adni?
- Nagyon szeretném, ha ez szélesebb körben megvalósulna. Itt van Tiszaújváros,
több iskola, óvoda működik, azt szeretném, hogy átjárhatóak legyenek ezek a
műhelyek. Hiszen sok műhelyt működtetnek az intézmények. Tiszaújvárosban
nagyon magas színvonalú, több évre, évtizedre visszatekintő a tehetséggondozás az óvodában és az iskolákban. A mai
szakmai napot is támogatta Tiszaújváros
önkormányzata. Harmadik előadóként
Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető fog
beszélni arról, hogy a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában minden óvodás
számára megvan a lehetőség, számos műhelyük van, és a gyerekek választhatnak,
hogy milyen műhelyekben vesznek részt.
Nagyon-nagyon kreatív, magas színvonalon működő műhelymunkák folynak.
- Gondolom ezt az átjárást az iskolákban
már nem lehet megcsinálni, mert mindegyiknek más a fenntartója.
- Reméljük, hogy minél több intézményben megvalósul a jövőben az átjárás a
fenntartótól függetlenül. Milyen nagyszerű lenne az, ha bármely területen működő, akár járási, vagy városi szintű tehetséggondozó műhelyekbe átjárhatnának a
diákok. Nagyon bízom abban, hogy a jövőben ez teljesen természetessé, megvalósíthatóvá válhat. A pedagógiai szakszolgálatok a tehetségkoordináció keretében próbálják segíteni ebben is az intézményeket, a gyerekeket.
Surányi P. Balázs

Katolikus bál

Interaktív táblára gyűjtenek

Hatodik alkalommal rendezte meg
szülő-nevelő bálját a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános
Iskola. Mintegy százan vettek részt
a rendezvényen, melynek bevételét
- ugyanúgy, mint minden évben - az
iskolába járó gyerekekre fordítják.
Nem csak a szülők és a pedagógusok készültek a bálra, hanem a gyerekek is. A hetedikesek
charleston-t táncoltak, a nyolcadikosok keringőjüket mutatták be nagy sikerrel. Gál Benjáminné igazgató köszöntője után Fülöp György
polgármester mondott beszédet.
- Nagyon örülök annak, hogy működik ez az iskola - mondta a polgármester -, annak külön örülök, hogy jól működik, hiszen Tiszaújváros jövője az iskolákban dől el. Tiszaújváros önkormányzatának kötelessége tettekkel is támogatni nem
csak az iskolát, hanem az ott dolgozó pedagógusokat is, és ahogy az elmúlt években volt támogatás, legalább olyan mértékben lesz a jövőben is.
Én arra kérem a szülőket, hogy ugyanúgy, ahogy
eddig, segítsék a pedagógusok munkáját, mert akkor lesznek az önök gyermekei sikeres felnőttek,
ha önök együttműködnek az iskolával.

Pásztor Pascal atya is az iskola és a szülők
kapcsolatáról szólt.
- Először is köszönöm a támogatást - fordult a
polgármester felé -, ennek nem csak az anyagi oldala megnyugtató, hanem az a hozzáállás,
ami a támogatás mögött van, az sokkal többet
ér. A nevelés minősége is attól függ, hogy a mögött milyen irányultság és hozzáállás van, én
ezt a hozzáállást nagyon köszönöm. Köszönöm
a szülőknek, hogy bizalmukkal ajándékozzák
meg az iskolát. Minden korban közhelyként
emlegetik, hogy a mai gyerekek, a mai világ,
és ilyenkor valami nehézséget hoznak fel. Nem
nehezebb egyik kor sem a másiknál, a gyerekek
sem rosszabbak és a szülők sem kevésbé felkészültek. Talán a mostani korszak abban különbözik az előzőektől, hogy sokkal jobban kell
vigyázni a gyermekeinkre. Talán a szülők, a
pedagógusok legnagyobb feladata, hogy megóvják gyermekeiket a külső, félrevezető behatásoktól és engedjék, hogy Isten akarata szerint
a gyermek azzá váljon, akivé válnia kell, olyan
legyen, amilyennek a teremtő Isten elképzelte.
A jótékonysági bál valójában egy kötetlen esemény, ami nem a gyerekek iskolai előmenete-

A gyerekek tánca nyitotta a szülő-nevelő bált.
léről szól, hisz erre ott az iskola.
- Én úgy gondolom, hogy ez remek lehetőség
arra, hogy találkozzunk a nevelőkkel, tanárokkal - mondta Mata Ildikó szülő -, és egy kicsit
megismerkedjünk, közelebb kerüljünk egymáshoz, illetve rendkívül jó kezdeményezés
arra, hogy az iskola támogatásában részt tudjunk venni.
- Nagyon jónak tartjuk, hogy a szülők, pedagógusok eljönnek, és időt fordítanak arra, hogy
kicsit beszélgessünk - mondta Gál Benjáminné,
az iskola igazgatója -, hiszen a rohanó világ-

ban erre nincs lehetőség. Elmegyünk egymás
mellett, de itt talán van idő leülni, és eltölteni
egy pár kellemes órát. A bál célja az is, hogy
pénzt gyűjtsünk, és ezt a nevelés-oktatás területén használjuk fel. A jó tanulókat minden évben ebből szoktuk jutalmazni a tanév végén, és
emellett van egy olyan cél, ami évről-évre változik. Idén informatikai eszközöket szeretnénk
vásárolni, elsősorban egy interaktív táblát. Folyamatosan vásárolunk eszközöket, de egy-két
teremből még hiányzik, reméljük nem sokáig.
Fodor Petra

Világ
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Csúcstámadás Kirgizisztánban
(Hegy)Csúcsokat döngető teljesítményt ért
el Drahosné Orbán Erzsébet. Zsike a nyáron
egy 10 fős csapattal megmászta a kirgizisztáni Pamír hegység 5130 méteres csúcsát. Ez
a teljesítmény azért is rendkívüli, mert a társaság három női hegymászója volt az az első női trió, akik magyarként meghódították
a csúcsot. Zsike férje, Drahos Mihály is tagja volt az expedíciónak, ő nem csak emlékekkel, fotókkal és videókkal tért haza, hanem magaslatokat meghódító élményeit lejegyezve egy útinaplóval, amit elkövetkező
számainkban több részletben, itt, a Krónika
hasábjain is olvashatnak. A hegymászó házaspárt bizonyára sokan ismerik, noha Muhiban laknak, de Tiszaújvárosban dolgoznak
30 éve.

5. nap: Támadásra felkészülni!
Ilyenkor júliusban sokan alszanak nyaralásuk
során sátorban, kempingekben, tópartokon a
természet lágy ölén. Azonban nem kell hozzá
különösebb jóstehetség megtippelni, azt már
jóval kevesebben mondhatják el magukról, miszerint július 10-én reggel, mínusz tizenöt fokban úgy ébrednek, hogy a sátrat és környékét
15 centiméteres friss hólepel takarja be. Velünk
viszont pontosan ezt történik.
Az előzetesen kapott információk szerint a Pamírban egy évtizede nem esett ennyi hó, ezért
úgy döntünk, hogy - bár hoztunk magunkkal
saját sátrakat - a nagy hóban nem verjük fel
őket, inkább bérelünk előre felállított expedíciós sátrakat. A döntésünket nem bánjuk meg,
még ha pluszpénzbe kerül is, mert ezek a fémvázas sátrak lényegesen stabilabbak és nagyobbak, mint a sajátjaink.
A reggeli ismét sajátkészítésű zabkása, egy kis
neskávéval és Oshban vásárolt kirgiz fekete
teával kiegészítve. Vacogva magunkra öltjük
legmelegebb öltözetünket, ami merinógyapjú aláöltözőből, softshell nadrágból, polár felsőből és primaloft (pehely) kabátból áll. Megkeressük vastag egyujjas kesztyűnket, és készülődni kezdünk a második akklimatizációs túránkra, amely a 4700 méter magasan lévő
Holm csúcsra vezet. (Érdekes, hogy a „holm”
önmagában hegyet jelent oroszul.)
Sajnos egyik társunk már nehezen viseli a 4400
méteres magasságot, és rosszulléttel küszködik, ezért ő a sátorban marad. A vezetőink jelzik neki, hogy amint nem lesz hamarosan jobban, úgy el kell hagynia a tábort, és vissza kell
mennie az alaptáborba 3600 méterre.
Megfogyatkozott kis csapatunk elindul a frissen esett hóban mai célunk irányába, csakhogy
az erős napsütés hatására olvadó hóban rendre derékig süllyedünk, ami először derültségre
ad okot, de fertályóra múlva már inkább bos�szantó. Szorult helyzetünkben úgy tudjuk kiráncigálni magunkat a mély hóból, hogy a túrabotokat keresztbetéve magunk előtt hasra fekszünk és nagy lendületet véve felcsúszunk a hó
felszínére. Aztán minden kezdődik elölről.
Mielőtt folytatnánk kalandjainkat, engedjétek
meg, hogy néhány szót szóljunk a Pamírról.
Amikor még Tibet és a Himalája kevésbé volt reflektorfényben, a „Világ teteje” kifejezést a Pamír-hegységre alkalmazták. Az elnevezés a he-

lyiek nyelvén magasan fekvő, időszakos legeltetésre alkalmas fennsíkot jelöl, s valóban, a változatos kőzetekből felépülő hegység arculatában
alapvetően különbözik más hegyláncoktól.
Magas fekvése miatt a Pamírban az alacsony
csapadékmennyiség ellenére nagy területek jegesedtek el. Itt található Ázsia leghosszabb
gleccsere, a 77 km hosszú Fedcsenko jégár, de
az átlagos gleccserek hossza még ma is 10-20
km. Mivel a földtani folyamatok a hegység arculatát ma is aktívan alakítják, a Pamír erősen földrengésveszélyes terület. Gyakran fordulnak elő
pusztító erejű földmozgások, de a hegység nagy
területei részben, vagy teljesen lakatlanok, ezért
komolyabb károk ritkán fordulnak elő.
A Pamír éghajlata a környezetéhez képest meglehetősen zord. A terméketlen, homokkal és sóval borított fennsíkon gyakorlatilag megállás
nélkül erős szelek fújnak. A hőmérsékleti viszonyok is szélsőségesek, a műszerek mutatói
még nyáron se sokkal emelkednek fagypont fölé, télen pedig gyakran hosszú időn keresztül
mínusz negyven fok alatti értékeket mutatnak.
A Pamír persze nem teljesen kihalt táj. Az alacsonyabb fekvésű és csapadékosabb hegyoldalakon dús, a hideget és a viszonylagos szárazságot jól tűrő párnanövényzet található, amelyen jó életfeltételeket találnak a kistestű rágcsálók, a mormoták, de akár a vadjuhok, és
persze különféle ragadozók is. A Pamír legmélyebb völgyeinek kivételével a hegységben fás
szárú növények nem találhatók.
Az idő haladtával a Nap egyre melegebben süt
és a ruházatunk könnyítésére van szükség.
Már eddig is megtapasztaltuk, hogy napközben
iszonyatosan tűz a nap, leégeti a bőrt az emberről, és persze párává változtatja a friss havat.
Ezek délutánra felhőkké állnak össze és jöhet a
havas eső, hózápor, hózivatar.
Éjszaka brutális a hideg, kitisztul az ég, és csillagok milliárdjai ragyogják be az eget. Láthatóvá válnak a csillagködök, a Tejút és olyan galaxisok, amelyek itthonról szabad szemmel egyáltalán nem észlelhetőek. Aztán reggel kezdődhet minden elölről.
Tehát, mikor elindulunk a 4700 méter magas
„dombocskára” edződni, tekintetünk folyamatosan a látóterünkben lévő, expedíciónk igazi
célját jelentő Yuchinon (Uhin) időzik, amely
hófehér sapkában markáns megjelenésével fürdik a reggeli szikrázó napsütésben.
A Holmra vezető utunk hirtelen emelkedni, a
sebességünk pedig ezzel arányosan csökkenni kezd. A közel három kilométeres utat több,
mint másfél óra alatt tesszük meg, szándékosan
lassított felvételnek tűnő mozgással időt hagyva szervezetünknek a ritka levegőhöz való alkalmazkodáshoz.
A csúcson hamarosan több - különböző nemzetiségű - társaság is beér minket. Legalább másfél órát töltünk ott fotózással, pihenéssel, miközben egy huszonévesekből álló orosz társaság a telefonjukból üvöltő zenére vidám tánccal szórakoztat minket.
Az akklimatizációnkhoz szükséges idő leteltével elindulunk vissza az egyes táborba, ismét
megküzdve a mély hóval, amelyben próbáljuk
megtalálni a legkisebb erőfeszítést igénylő optimális utat több-kevesebb sikerrel.
A táborba visszaérve mindannyian beizzítjuk
a gázfőzőket és gyors ételkészítésbe fogunk,
előkerülnek a különféle instant levesporok és

Edzés a 4700 méter magas „dombocskán”. A kép előterében a Drahos házaspár.

A Yuchin csúcsán a csapat.
zacskós készételek. Érdekesség, hogy ebben a
magasságban már a gázégőfejbe gyárilag épített piezo nem képes begyújtani a propán gázt,
tüzet kizárólag a jó öreg gyufával tudunk varázsolni. Ebéd után a sátrakba visszahúzódva
igyekezzük kipihenni a nap fáradalmait és lélekben is felkészülni a holnapi nagy napra.
A délután folyamán úgy dönt csapatunk, hogy
vacsorát a tábor konyháján igénylünk. Örömmel nyugtázzuk, hogy még betegeskedő társunk is elfogadható étvággyal falatozza az
elénk tálalt fogást. Izgatottan és alaposan felöltözve térünk nyugovóra hálózsákjainkba, bízva
abban, hogy a holnap egy sikeres és szép napot
tartogat számunkra.

6. nap: A Yuchin meghódítása
Lassan a végére érünk kalandjainknak, de az
expedíciós utazásunkra a hatodik napon tes�szük fel a koronát, ez az a nap, amelyre egy
évig lélekben és testben egyaránt készültünk.
Hajnalban öt órakor kelünk, a Nap sugarai éppen ébredeznek a Pamír keleti oldalán, aranyba
borítva a hatezresek hókoronáját.
A hőmérséklet mínusz tizenöt fok körül van ismét. Kibújva a pehely hálózsák kellemes melegéből, fogvacogva kapkodjuk magunkra meleg
felsőruházatunkat, és közben vizet forralunk
egy adag frissítő kávénak.
Mivel előző nap mindent gondosan összekészítettünk, gyors hidegreggelit követően hátizsákkal a hátunkon indulásra készek vagyunk. Az
időjárás optimális. A kristálytiszta égbolton felhő sem látszik, körös-körül szikrázik a hó, a hegyek - különösen a célunk, a Yuchin - várakozóan tekint le ránk.
Az edzettségünk és egészségi állapotunk megfelel az előttünk álló feladatnak, ezt megerősítette az este méréssel megállapított véroxigén
szintünk is.
Hat órakor nekilendülünk. A kemény mínuszoknak hála a több méter vastag hóréteg átfagyott és a hómező felszíne elbírja a súlyunkat
beszakadás nélkül. Lényegesen rövidebb idő
alatt, mint tegnap, elérjük a Holm lábát és elkezdjük emelkedésünket.
Rutinosan haladunk a tegnap már bejárt úton,
de az utolsó emelkedő előtt jobbra kanyarodunk és megcélozzuk a Yuchin meredek oldalának alsó peremét.
Rövid pihenőt, ivást, vetkőzést követően nekilódulunk a csúcsnak. A meredek emelkedő először omladékos apró morzsalékos zúzott kő, de
hamarosan havassá válik. Lépésről lépésre araszolunk. A hegyoldal meredek, az előttem lépkedő Zsike bakancsa az arcommal egy vonalban van, de a hó kellően kemény, stabil, nem
indokolt kötélpartiba rendeződni.
Az egyre csak csökkenő oxigénmennyiséggel
már néhány lépés után pihenőért kiált a testünk.
Itt már minden második lépést rövid pihenő követ. Egyre csak tágítani kell a tüdőt, lassítani
a mozgást, hogy legalább időlegesen fenntartható legyen az egyensúly. Ettől aztán olyan érzése támad az embernek, mintha egy lassúsági
verseny tehetséges mezőnyébe csöppent volna.
Mintha az egész jelenetet kívülről egy lassított
filmfelvételen néznénk.
Felpillantva észlelem, hogy elől haladó társa-

im most érnek fel a csúcsra. Néhány biztató szót
szólok Zsikének, de szerintem nem hallja meg,
viszont gépiesen közeledik ő is a hegy tetejéhez.
A csúcsra felérve - amely inkább egy kis lapos tetőteraszhoz hasonlít - már széles mosol�lyal, öleléssel vár minket Albert és három társunk. Eufória és óriási megkönnyebbülés vesz
rajtunk erőt egyszerre. Körülnézünk és ámulattal csodáljuk az elénk táruló látványt, hihetetlen szerencsénk van az időjárással. Az égbolt
felhőtlen, a napsugár akadálytalanul jut el hozzánk, szinte zavaró a közvetlen és a hóról vis�szavert erős fény, ezért napszemüvegeinket
magunkon tartjuk. Némi túlzással a Pamír nagy
része a lábunk alatt hever, a délceg hatezresek
mellettünk magasodnak, távolabb az Ibn-Szina
figyel a maga 7134 méteres komorságával.
Miután a pulzusunk leesik az itt normálisnak
mondható értékre és kigyönyörködjük magunkat a panorámában, előkerülnek a fényképezőgépek, a zászlók, és az időközben felért társainkkal boldogan összekapaszkodva megörökítjük sikerünket!
Vezetőink, Albert és Zoli a Hópárduc expedíció folytatásához szükséges akklimatizáció miatt itt a csúcson töltik az éjszakát a magukkal
hozott sátorban és két társunk velük tart, de mi
úgy döntöttünk még induláskor, hogy inkább az
éjszakát a biztonságosabb egyes táborban töltjük 4400 méteren.
Később, - már az alaptáborba leérkezve - tudjuk meg, hogy a velünk lévő lányok a Komarnicki.hu hegymászó weboldal (Kunos Gábor) nyilvántartása szerint az első magyar női meghódítói
a Yuchin (Uhin, Yukhin, stb.) 5130 méter magas hegycsúcsnak!!! Erre mondjuk ékes magyar
nyelven, hogy ez már azért nem piskóta!
Fotózás után jóízűen falatozni kezdünk, majd a
maradék élelmiszert az itt éjszakázóknak adományozzuk és elköszönünk tőlük a másnap
reggeli viszontlátás reményében.
Mire elindulunk lefelé, az erős napsütés hatására a hó már olvadozik, kásássá válik, ami nekünk kedvez, hiszen jobban tudjuk fékezni, irányítani lépteinket, a meredek lejtőn.
A mellettünk keservesen fölfelé lépdelők irigy
pillantásai közepette, gondtalan kisgyerek
módjára a hó tetejére ülve, csúszva hagyjuk el
az ötezresek világát. Az időközben megolvadt
hó ideális erre a célra, mivel túl nagy sebességet nem lehet így elérni, de sarokkal és túrabotokkal jól irányítható a csúszás. Komoly veszélynek nem vagyunk kitéve, mert a hegyoldal dőlésszöge fokozatosan enyhül, szakadékok nincsenek a közelben.
Közel két óra múlva érünk vissza az egyes táborba. Rövid pihenő után közös főzésbe kezdünk, összeszedjük a nálunk levő instant ételeket, és végigkóstoljuk a teljes felhozatalt.
Nagyon kellemes hangulatban, beszélgetéssel töltjük a nap hátralévő részét, közben kitárgyaljuk az élményeinket, tapasztalatainkat. Mikor lebukik a Nap a hófal mögött, perceken belül eltűnik a kellemes idő, és bekúszik a táborba a dermesztő hideg.
Jóleső érzéssel, boldogan behúzódunk mi is a
sátrainkba, és összepakoljuk a felszerelésünket, hogy reggel korán megkezdhessük a vis�szaereszkedést az alaptáborba.
(Vége következik)
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Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár

DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

November 28. (csütörtök) 17.00 óra
Ötórai tea - Mindennapi protokoll
Előadó: Görög Ibolya, protokollszakértő
A NAGY ÉRDEKLŐDÉSRE VALÓ TEKINTETTEL AZ
ELŐADÁS HELYSZÍNE A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
SZÍNHÁZTERME

VÁROSI KIÁLLÍTÓTEREM

Máger Ágnes festőművész Szent és profán című kiállítása
Látogatható: december 5-ig

TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Óvárosi KULT Galéria
November 26. (kedd) 17.00 óra
A Tiszavirág Foltvarró Kör adventi kiállítása
A kiállítást megnyitja: Kormos Dénes
Látogatható: december 20-ig

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR

November 21. (csütörtök) 17.00 óra
Stílusosan 50 felett - A harmonikus megjelenés szabályai idősebb korban
Előadó: Tankó Judit stylist, szín- és stílustanácsadó
Helyszín: a könyvtár előadóterme
November 26.(kedd) 16.30 óra
Családi játszóház - Madáretető készítése tejesdobozból
Vezeti: Barnóczki Ulrike és Pomichal Anna gyermekkönyvtárosok
Helyszín: a gyermekkönyvtár
Belépődíj: 300 Ft
November 27. (szerda) 10.00 óra
Lelki fitnesz várandósoknak és kisgyermekes anyukáknak - A
szülő, mint gyermeke sorsát befolyásoló tényező
A beszélgetést vezeti: Ujjné Tellér Gabriella könyvtáros, fejlesztő biblioterapeuta
Helyszín: a gyermekkönyvtár
November 28. (csütörtök) 16.30 óra
Rajzolj és alkoss velünk!
Vezeti: Barnóczki Ulrike gyermekkönyvtáros, grafikus
Helyszín: a gyermekkönyvtár

Kultúra
Máger Ágnes évfordulós festményei

Irodalom és történelem a vásznakon

Ady-versek és Trianon is
megihlette idén Máger Ágnes
festőművészt. Szent és profán témák ugyanúgy megjelennek a vásznakon, e címet
is viseli a kiállítás, melyet december 5-éig a tiszaújvárosi közönség is megtekinthet a
Városi Kiállítóteremben.
Máger Ágnes olajfestményei irodalmi és
történelmi ihletésűek, megjelennek szakrális és természeti témák is. Sokszínű és
sokféle, és mind ebben az évben készült.
- Egészen más dolog a falon látni a munkáimat - mondta a megnyitó előtti percekben Máger Ágnes -, úgy érzi ilyenkor az
ember, hogy helyükre kerültek a képek.
Azt hiszem, elég termékeny alkotó vagyok, fejben nagyon sokat festek, és amikor már úgy érzem, hogy megért az idő
arra, hogy a műteremben ecsettel elkezdjek erről beszélni, akkor szoktam festeni.
- Milyen érzés az alkotás állapota?
- Egy felfokozott állapot, ami nagyon jó
munkatempót ad. Az ember bármivel foglalkozik, bármit csinál, az ilyen. Egy jó
ebédnek is van egy felmenetele és egy lefelé lejtő szakasza, tehát amíg az ízek ös�sze nem érnek, vagy a festék oda nincs téve, akkor addig fest az ember, amíg ezeket a hatásokat el nem éri.
- Mi nyújtott ihletet, témát az idei művekhez?
- Száz éve halt meg Ady Endre és az én
kedves férjem, aki már nincs köztünk, az
ő születésének százéves évfordulója volt
idén, ennek tiszteletére készítettem a képeket. Szeretem Ady művészetét, eléggé meghatározó volt ifjúkoromban, egy

TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR
November 19. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit

Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját
2019. november 26-án 16.30 órakor
a zeneiskola hangversenytermébe
a tanév I. Növendékhangversenyére
A belépés díjtalan.
Hok Csaba intézményvezető

A Tisza TV műsora

November 21. csütörtök
A szerdai adás ismétlése
9:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Nem kell nyelvvizsga - Látni és látszani - Petrolszolg nyugdíjasok - A katolikus iskola bálja - Lépcsőfutásban a legjobb - Megérkezett
a város karácsonyfája - Egészségdélután a Széchenyiben Értéktár kiállítás - Máger Ágnes kiállítása - Sport
9:15 Hétről-Hétre: Színház határok nélkül: Lila ákác, Népek tengere - 20 éves a Napraforgó Alapítvány - Közelmúlt
- Sport
November 25., hétfő
18:00 Sporthétfő, benne a PhoenixKK - Szolnoki Olajbányász U23 kosárlabd amérkőzés közvetítése felvételről
November 27., szerda
18:00 Héthatár: Napraforgó bál - Újra hiánycikk a K vitamin - Év végi rendezvények - Besurranó tolvajok - Szalagavatók - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Márkus alapítvány díjkiosztó - Route 35
Country band - Chess in the City - Közelmúlt - Adventi várakozás - Véradóünnep - Röplabdasikerek
November 28., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána a szerdai adás ismétlése
Utána a testületi ülés ismétlése

7. oldal

Feledy Balázs, Máger Ágnes és Mátyás Zoltán igazgató a megnyitón.
olyan költő és publicista, akitől nagyon
sokat lehet tanulni.
A tárlatot Feledy Balázs művészeti író
ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. Mint
mondta, Máger Ágnes nem egy üres, attraktív festészetet művel, alkotásaival mindig nagyon határozottan akar valamit
mondani.
- Ágnes művészete hosszú évek óta az
a fajta választás - mondta Feledy Balázs
-, hogy ő mindig valami nagyon fontos,
részben művészeti, részben kultúrtörténeti, filozófiai mondandót hordozó képet fest, és ez az erős mondani akarás a
mai kiállításon is fontos. Izgalmas, amikor egy festőt megérinti az irodalom és
egy irodalmi művet bármilyen módon
képzőművészetileg megjelenít. Ez nehéz
feladat, egyéni intellektust, egyéni érzékenységet kíván. Ágnes Ady-értelmezései rendkívül sajátosak, személyesek,
szuggesztívek. Abban nagyon magasra

emelte a mércét, hogy az Ady-féle lázadó
attitűdöt, a feszültséggel teli személyiséget a festői karakterében vissza tudta hozni. Ha bármelyik képet megnézzük, tele
van feszültséggel, erős a színkompozíciós
rendje, nagyon jól megtalálta az Ady-féle
lelkiállapotot.
- Jellemző a kortárs magyar festészetre,
hogy megihleti az irodalom?
- Mindenképp jellemző, de egyre inkább
egy-egy jubileum kapcsán tapasztalom.
Kicsit szemtelenül mondom, hogy a mai
festők nem olvasnak annyi verset, mint
a korábbi festők és a történelmi utalásaik is kevesebbek. Ha már történelem, akkor meg kell említenem Máger Ágnes intenzív kötődését a magyar történelemhez,
az itt kiállított sorozata, a Trianon triptichon nagyon szuggesztív, tehát őt az irodalom mellett a történelem is nagyon foglalkoztatja.
Fodor Petra

Fitt-Dance babérok

A legkiválóbb tánciskola

A Fitt-Dance Tánccsapat november 16-án részt vett Debrecenben a DANCE STAGE 2019 – FORRADALOM Nemzetközi Minősítő és Díjkiosztó Táncművészeti Versenyen. A csapat 12 koreográfiával indult az őszi versenyen, amit a gyerekek már nagyon
vártak és gőzerővel készültek a megmérettetésre. A Fitt-Dance Tánccsapat munkáját a zsűri a Legkiválóbb tánciskola díjjal jutalmazta. Hip-hop szóló kategóriában Túróczi Hanna, Magera Laura
és Bócsi Attila kiemelt arany minősítést, Kujbus Kira, és Palócs
Bence arany minősítést kapott koreográfiájára. Ladár Napsugár,
Tóth Edina, Pongó Loretta egyéni produkcióját és a Bucsi Vivien, Slezsák Dóra duó koreográfiáját ezüst minősítésben részesítették. Az Emerging Team csoport Action című koreográfiájára a
zsűri kiemelt arany minősítést ítélt, míg a Gold Team és a Polgári Fitt-Dance Tánccsoport „forradalom” témás táncát arany minősítésben részesítették. A tánccsapat vezetői Katlan Judit és Bócsi
Attila táncoktatók, koreográfusok.

8. oldal

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2019.
november 28-án, csütörtökön 10 órától ülést tart a Városháza
III. emeleti tanácskozótermében.
Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” adományozására
2. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2020. évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálására
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról, valamint atermészetben nyújtott szociális ellátásokról
szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról
szóló 17/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Javaslat a képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásával összefüggő önkormányzati rendeletek módosítására
4. Javaslat a beruházási adókedvezménnyel, adóalap-mentességgel kapcsolatos határozat határidő módosítására
5. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
6. Javaslat Tiszaújváros 2020. évi rendezvénytervére
7. Javaslat a Tiszaújváros nemzetközi hírnevét öregbítő 2019.
évi nemzetközi versenyeken elért sportteljesítmények elismerésére
8. Javaslat Tiszaújváros Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatára
9. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ és
a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ szervezeti és működési szabályzatának, valamint az „Ezüsthíd Gondozóház
és az „Ezüsthíd” Idősek Otthona házirendjének módosítására
10. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsági
Ügyrendjének a jóváhagyására
11. Javaslat a kirakodóvásár szervezésének pályázati kiírására
12. Javaslat Tiszaújváros helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladatainak ellátására benyújtott pályázat elbírálására
13. Javaslat hulladékgazdálkodási társulással kapcsolatos
döntésekre
14. Beszámoló a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 2017. és 2018. évben végzett tevékenységéről
15. Beszámoló Tiszaújváros tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
16. Tájékoztató a munkanélküliség és a munkaerő-piac alakulásáról Tiszaújvárosban és térségében
17. Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról
Kérdések

Segédkönyvtáros állás
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár pályázatot
hirdet segédkönyvtáros munkakör betöltésére, 3 hónap próbaidő kikötéssel, 8 órás teljes munkaidőben 1 havi munkaidőkeretben, 2 műszakos munkarendben, határozatlan időre
szóló kinevezéssel.
Munkaköri feladatok: Általános könyvtárosi feladatok elvégzése a Tiszaszederkényi és a Tisza-parti Fiókkönyvtárban:
olvasószolgálat, programszervezés, foglalkozások tartása, a
könyvtári állomány gondozásában való részvétel.
Pályázati feltételek:
- középfokú szakirányú végzettség
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office)
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- könyvtári munkában szerzett tapasztalat
- Aleph könyvtári integrált rendszer ismerete
- B kategóriás jogosítvány
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz benyújtandó iratok:
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok)
másolata
- fényképes szakmai önéletrajz
- motivációs levél
- erkölcsi bizonyítvány
- kitöltött adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat (letölthető az
intézmény honlapjáról)
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 2.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 9.
Az állás 2020. január 8. napjától tölthető be.
Érdeklődni a könyvtárvezetőnél a 49/542-006 és a 70/3832653 telefonszámon lehet.
A pályázatot elektronikusan a konyvtar@tujvaros.hu e-mail címre vagy postai úton az alábbi címre kérjük benyújtani:
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
Mátyás Zoltán igazgató
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 2.
A borítékon kérjük a „Segédkönyvtáros” munkakör megnevezését feltüntetni.
Mátyás Zoltán igazgató

Közlemények
Esetmenedzser munkakör

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ ( 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére esetmenedzser munkakör betöltésére a Család- és Gyermekjóléti Központba.
A pályázatok beérkezésének határideje 2019. november 29.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. december 06.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-ös telefonszámon lehet. A
pályázati felhívás az NKI honlapján 2197-5/2019. azonosító
számon 2019. november 13-án jelent meg.

Parkgondozó munkakör
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet parkgondozó munkakör
betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, három hónap próbaidő kikötésével, 1 év határozott
időre szóló alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- Minimum 8. általános iskolai végzettség
Előnyt jelent:
- Kertészeti végzettség, illetve jártasság
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget igazoló oklevélmásolatot
- Hozzájáruló nyilatkozatot az álláshirdetésben foglalt személyes adatok kezeléséhez az álláshirdetéssel összefüggésben
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Kertészeti, parkgondozási munkálatok
- Lombhullató díszfák vizsgálata
Bér megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 03.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve, illetve elektronikusan a varosgazda@tujvaros.hu e-mail
címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-636
Kerékgyártó István
ügyvezető

Könyvtáros állás
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár pályázatot hirdet könyvtáros munkakör betöltésére, 3 hónap próbaidő kikötéssel, 8 órás teljes munkaidőben 1 havi munkaidőkeretben, 2 műszakos munkarendben, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Munkaköri feladatok: Általános könyvtárosi feladatok elvégzése a gyermek- és felnőttkönyvtárban és a fiókkönyvtárakban: olvasószolgálat, programszervezés és lebonyolítás, a
könyvtári állomány gondozásában való részvétel.
Pályázati feltételek:
- könyvtáros felsőfokú végzettség, vagy felsőfokú végzettség és OKJ-s könyvtáros szakképesítés
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office)
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- könyvtári munkában szerzett tapasztalat
- Aleph könyvtári integrált rendszer ismerete
- társalgási szintű angol nyelvismeret
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz benyújtandó iratok:
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok)
másolata
- fényképes szakmai önéletrajz
- motivációs levél
- kitöltött adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat (letölthető az
intézmény honlapjáról)
- erkölcsi bizonyítvány
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 2.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 9.
Az állás 2020. január 6. napjától tölthető be.
Érdeklődni a könyvtárvezetőnél a 49/542-006 és a 70/3832653 telefonszámon lehet.
A pályázatot elektronikusan a konyvtar@tujvaros.hu e-mail címre vagy postai úton az alábbi címre kérjük benyújtani:
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
Mátyás Zoltán igazgató
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 2.
A borítékon kérjük a „Könyvtáros” munkakör megnevezését
feltüntetni.
Mátyás Zoltán igazgató

2019. november 21.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Csikász Gábor
kompenzációs listán mandátumot szerzett képviselő
2019. november 27-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői szoba.
Polgármesteri Hivatal

Családsegítő munkakör

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ ( 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére határozatlan időre családsegítő munkakör betöltésére a Család- és
Gyermekjóléti Szolgálatnál.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. november 29.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. december 06.
Az állás a pályázatok elbírálása után azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-es telefonszámon lehet. Az intézmény honlapja: www.human.tujvaros.hu. A pályázati felhívás a NKI honlapján 2198-9/2019. azonosító számon 2019.
november 13-án jelent meg.

Ápoló munkakör

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ állást hirdet 1 fő
ápoló munkakör betöltésére.
A jelentkezések beérkezésének határideje: 2019. november
29.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. december 06.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-es telefonszámon lehet. A pályázati felhívás az NKI honlapján 2382-11/2019. azonosító
számon 2019. november 13-án jelent meg.

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától
másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától
hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt:

06-46/477-104

Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi
internetes elérhetőségen tekinthetik meg:
http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/ index.php/
szakrendelesek
Nagyné Kántor Judit főigazgató

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

Közterületi SOS hívószám

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

Zöld szám

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

2019. november 21.
Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
(3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 11-13.)
gazdasági igazgatói (magasabb vezető) beosztás
ellátására.
A megbízás kezdő napja: 2020. február 1.
Megszűnésének időpontja: 2022. december 31.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok:
A gazdasági vezető a 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet
alapján vezeti és ellenőrzi a gazdasági szervezetet, gondoskodik az intézmény költségvetésének és beszámolójának elkészítéséről. Gazdasági intézkedéseket hoz, a gazdasági igazgató irányítja és ellenőrzi az önálló költségvetési intézmény gazdasági (pénzügyi, műszaki, üzemeltetési) szervezetét, iránymutatást ad a szakmai szervezeti
egységek gazdálkodási, pénzügyi, könyvviteli, adatszolgáltatási munkájához, ellenőrzi azt, és felügyeli - az általa kialakított rend szerint - a kötelezettségvállalásokat.
Pályázati feltételek:
- Felsőoktatásban szerzett szakirányú végzettség, mérlegképes könyvelői képesítés
- Legalább hároméves vezetői gyakorlat
- Felhasználói szintű informatikai rendszerismeret
- Büntetlen előélet
- Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása
Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A betöltendő közalkalmazotti munkakör a pályázó legmagasabb iskolai végzettségének megfelelően állapítható meg.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására, a vezetői pótlékra és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm.
rendelet rendelkezései az irányadóak.

Közlemények/Hirdetés
A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:
- iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatai,
- részletes szakmai önéletrajz,
- a munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelés,
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (a
kérőlap V. mező B, C, D pontjának megjelölésével),
- nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek vállalásáról,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárás lezárulásáig a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
- nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a képviselő-testületi zárt ülésen történő tárgyalásáról (igény esetén).
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 20.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton a pályázat Tiszaújváros Város Önkormányzata Polgármesteréhez történő megküldésével (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a „Tiszaújváros Városi
Rendelőintézet gazdasági igazgatói pályázata” szöveget.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat a pályázati határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülésen, 2020. január 30-án lesz elbírálva.
A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a 356/2008. (XII. 31.) Korm.
rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.
Az állás 2020. február 1. napjától tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Tiszaújváros Polgármesteri Hivatalának Titkárságától
(06-49/548-010).

9. oldal

Veszélyes hulladékok
begyűjtése
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy városunkban az
ECOMISSIO Kft. közreműködésével ismételten megszervezzük a lakossági körben keletkező veszélyes hulladékok begyűjtését. Ennek keretében a gyűjtőpontokon az alábbi, a környezetre veszélyes hulladékféleségek adhatók át:
- festékmaradékok, festékes göngyölegek, lakkmaradékok és ezek csomagolóanyagai,
- fáradt olaj, (motorolaj, hajtóműolaj) olajos göngyölegek,
- elektronikai hulladékok, (háztartási gépek és elektronikai hulladékok)
- akkumulátorok, szárazelemek,
- háztartási vegyszerek és azok csomagolóanyagai,
- kozmetikai szerek és azok maradványai,
- növényvédő szerek, rovarirtó szerek és azok maradékai, csomagolóanyagai,
- használt háztartási sütőolaj és sütőzsiradék,
- fénycsövek, izzók,
- autógumi,
A hulladékok átvételének időpontja: 2019. december 2. és december 5.
között.
Helyszínek: 1.nap – december 2. (hétfő)
Tiszaújváros 1. számú mobil gyűjtőpont – a Sajó út és a Lévay út csomópontjában
2.nap – december 3. (kedd)
Tiszaújváros 2. számú mobil gyűjtőpont
- az Örösi út 42-44. és a 46-48. épületek közötti parkolóban
3.nap – december 4. (szerda)
Tiszaszederkény városrész területén kijelölt mobil gyűjtőpont
- az Esély Napközi Otthon udvarán (Dózsa Gy. út)
4.nap – december 5. (csütörtök)
Tisza-part városrész területén kijelölt mobil gyűjtőpont
– Neumann J. utca, a szabadidőházzal szemközti parkolóban
A gyűjtőpontokon a lakosság a fentiekben felsorolt hulladékokat az 1.
és 2. gyűjtési napokon 9.00 órától 18.00 óráig, 3. gyűjtési napon 9.00
órától 16.00 óráig, a 4. gyűjtési napon 9.00-15.00 óráig térítésmentesen adhatja át.
Figyelem!
A lakossági körben keletkező veszélyes hulladékok csak a lakcímkártya
bemutatásával adhatók le!!
Védjük együtt lakókörnyezetünket és természeti értékeinket.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

10. oldal

Köszönet
a támogatásért

A Tiszaújvárosi Katica Alapítvány első alkalommal rendezi meg az „Őszi sokadalom az óvodában” rendezvényét.
A délelőtti program a Kalamajka Bábszínház interaktív előadásával kezdődik, majd
ezt követően népi játékokat mutatunk be,
valamint rég elfeledett házi készítésű ételeket kóstolunk és őszi gyümölcsöket fogyasztunk. A programot játszóházzal zárjuk, ahol a szülők és a gyerekek közösen
tevékenykednek.
Köszönetünket fejezzük ki a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítvány Kuratóriumának, hogy támogatásukkal segítik és hozzájárulnak a rendezvény sikeres lebonyolításához.
Halász Zoltánné elnök

Hirdetés/Rendezvények
Kiadod a lakásod, házad, irodád, üzleted?
Vagy még csak tervezed?
Vadászod a neten az infókat, de sok az ellentmondás?
Hivatalban kérdezősködsz,
de egyre jobban összezavarodsz?
Itt van a megoldás!

„Hosszútávú ingatlankiadás tréning”
ELŐADÓK: DR PALLAY NOÉMI JOGÁSZ
ÉS

SZEGHŐ KORNÉLIA ADÓTANÁCSADÓ
2019. november 29. péntek 9.00 – 15 óráig
Tiszaújváros, Városi Könyvtár előadóterme
RÉSZVÉTELI DÍJ: 25.000 FT/FŐ
JELENTKEZNI E-MAIL KÜLDÉSÉVEL LEHET
szegho.kornelia@gmail.com
A JELENTKEZÉS A RÉSZVÉTELI DÍJ ÁTUTALÁSÁVAL
VÁLIK VÉGLEGESSÉ.
Szakápolónő házigondozást vállal Tiszaújvárosban és környékén. Ár megegyezés szerint.
Érd: 06-70/424-9376
Sürgősen eladó garázs
a Mátyás király úti garázssoron. Érdeklődni:
30/680-3368, 20/2130833
A Tiszaújvárosi
Krónikában is megjelenik lakossági apróhirdetése, amennyiben
azt a Tisza TV Képújságában legalább 5
napra (2500 Ft)
legkésőbb
kedden 12 óráig
feladja.
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Közterület-felügyelő
munkakör
Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot hirdet
a Polgármesteri Hi-vatalban 1 fő közterület-felügyelői munkakör
betöltésére, 6 hónap próbaidő kikötés-sel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
- A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.
(III.7.) Korm. rendelet 30. pontjának I. vagy II. besorolási osztályban felsorolt végzettségek, szakképesítések,
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
-„B” kategóriás jogosítvány.
Előnyt jelent:
- közterület-felügyelői vizsga,
- helyismeret.
Bérezés és juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény
és Tiszaújváros Vá-ros Önkormányzatának 9/2014. (III. 28.) rendelete szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
- kísérőlevelet,
- szakmai önéletrajzot,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt a
2011. évi CXCIX. tv. 42.§ (1) és (3) bekezdései alapján,
- oklevelek, bizonyítványok másolatait.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 18.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 15.
Az állás 2020. január 20-ától tölthető be.
A pályázatokat Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzőjéhez kell címezni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni a személyzeti és munkaügyi szakreferensnél lehet. Tel:
49-548-085.

Sport

2019. november 21.

Úszás

Labdarúgás

Borsodi - ezen belül tiszaújvárosi - éremesőt hozott a miskolci Kemény Dénes Városi Sportuszodában megrendezett Dr.
Bitskey Zoltán emlékverseny,
egyben a 25. Testvérvárosok
Kupája nemzetközi úszóviadal.
Bagi Zoltán a TTK színeiben 9
aranyérmet gyűjtött be.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Úszó Szövetség és a Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. által rendezett versenyre tizenöt hazai, köztük A Bagi fiúk edzőjükkel.
négy megyei egyesület mellett
Miskolc testvérvárosából, Kassáról, továbbá Lőcséről és Marosvásárhelyről érkeztek sportolók. A
több mint háromszáz úszó összesen 32 versenyszámban, a világbajnokság programjának megfelelő menetrend szerint, 50, 100,
200 és 400 méteres versenyszámokban mérte össze tudását. Mivel
a 800 női gyors, illetve az 1500 méteres férfi gyors ritkán szerepel
a kínálatban, a szervezők ezúttal erre is lehetőséget biztosítottak.
A Tiszaújvárosi Triatlon Klub színeiben rajtkőre álló fiatalok remek teljesítménnyel, 14 éremmel zártak, melyből tizet (ebből 9
aranyat!) Bagi Zoltán szerzett. A 2007-2008-as korcsoportban
Zoli mind a négy úszásnemben megnyerte az 50 méteres távot,
100 méteren háton, gyorsban és pillangón diadalmaskodott, ővé
lett a 200 m gyors és hát aranyérme is, míg a 2007-esek korcsoportjában 400 m gyorson másodikként csapott a célba.
A további tiszaújvárosi érmesek:
Leányok:
200 m mell, 2010-es kcs.: 3. Hajdú Gréta Emma, 50 m hát,
2010-es kcs.: 2. Hajdú Gréta Emma.
Fiúk:
100 m gyors, 2009-2010-es kcs.: 3. Bagi Szilárd, 50 m gyors,
2009-2010-es kcs.: 3. Bagi Szilárd 33,46.

A labdarúgó NB III. Keleti
csoportjának 15. fordulójában Füzesgyarmaton lépett
pályára a Termálfürdő FC
Tiszaújváros. A kék-sárgák
számára nem sikerült az idegenbeli pontszerzés.
Füzesgyarmat - Tiszaújváros
1-0 (1-0)
Füzesgyarmat, 300 néző. V.: Mencsik L.
Füzesgyarmat: Fildan - Vincze, Raducu,
Toca, Fejes - Achim Á. - Achim S. (Lukács, 72.), Kis Sz. (Villand, 78.), Constantinescu, Székely - Katona Gy. (Popescu, 89.). Szakmai koordinátor: Boros Tibor. Vezetőedző: Csillag László.
Tiszaújváros: Tóth Cs. - Bokros (Bene, 46.), Gelsi, Lippai, Tóth M. - Burics
(Bussy, 46.) - Molnár M., Hussein, Kulcsár, Terdik (Kundrák, 69.) - Pap Zs.
Edző: Gerliczki Máté.
Két kimaradt hazai helyzettel kezdődött
a mérkőzés, a folytatásban azonban a Tiszaújvárosnak is volt két kísérlete, amit
Fildan hárított. A mezőnyben többet kezdeményezett a hazai együttes, Kis Szabolcs révén kétszer is veszélyeztetett, ám
ezek a ziccerek kimaradtak. Az első félóra végéhez közeledve előnybe került a
hazai gárda. Toca a felezővonal közeléből
ívelt a 16-os előterébe Achim Sebastian
menetrendszerűen érkezett, és 15 méterről a kifutó kapus fölött emelt a hosszú
sarokba, 1-0.
A szünetben kettős cserére szánta el magát Gerliczki Máté, melynek köszönhetően támadóbb felfogásban futballoztak az
újvárosiak, komoly erőket mozgósítottak
az egyenlítés érdekében. Olykor-olykor el
is jutottak a sárréti kapu előterébe, a veszélyesebb jelenetek mégis inkább a vendég tizenhatos előterében zajlottak, ám
vagy a hazai támadók voltak pontatlanok,

Bagi Zoltán tarolt

Kézilabda

Nem ment itthon

Vereség az idegenbeli rangadón

Kosárlabda

A mezőkeresztesiek keményen védekeztek.
A TSC női és férfi csapata egyaránt hazai pályán játszott a megyei bajnokság 7. fordulójában és vereséget szenvedett.
Nők:
Tiszaújváros - Mezőkeresztes
25 - 28
Férfiak:
Tiszaújváros – Kazincbarcika
17 – 25
A fiúknál befejeződött az őszi szezon, a TSC a 8 csapatos mezőnyben az 5. helyen áll.
A lányokra még vár két mérkőzés - az első éppen ma, Miskolcon -, ők egyelőre szintén ötödikek a kilenc csapatot számláló
bajnokságban.

A Sportcentrum eseményei

November 21. (csütörtök)
Sakk
Chess in the city- Nemzetközi sakkverseny Edzőterem
November 22. (péntek)
Sakk
Chess in the city- Nemzetközi sakkverseny Edzőterem
November 23. (szombat)
Sakk
Chess in the city- Nemzetközi sakkverseny Edzőterem
Asztalitenisz
15.30 TSC-MEAFC II. bajnoki mérkőzés			
			Asztalitenisz- csarnok
November 24. (vasárnap)
Sakk
Chess in the city- Nemzetközi sakkverseny Edzőterem
Kosárlabda
15.30 Phoenix KK- Szolnok U20-as csapatok bajnoki mérkőzése			
Játékcsarnok
18.00 Phoenix KK- Szolnok U23 bajnoki mérkőzés		
				
Játékcsarnok

11. oldal

vagy Tóth védett bravúrral. A 92. percben mérkőzését azonban még ebben az évben
előbb bebiztosíthatta volna győzelmét a megrendezik. A Gerliczki legénység noGyarmat, de Székely inkább a nehezebb vember 24-én Gyöngyösön, majd decemmegoldást választotta, mely után kontráz- ber 1-jén, vasárnap 13 órától hazai páhatott a Tiszaújváros. Az akció végén már lyán, a DVTK II ellen meccsel.
Fildanon is túljutott a játékszer, de a há- A forduló további eredményei:
zigazdák kapusa hatalmas bravúrral, vis�- ESMTK - Cegléd 1-0
szafelé vetődve, ösztönösen belekapott a Putnok - Ózd elmaradt
guruló labdába, ami így pár centivel elke- DVSC II. - DEAC 2-3
DVTK II. - Sényő 3-4
rülte a kaput.
Boros Tibor, csapatvezető: Egy nagyon jó Gyöngyös - Balassagyarmat 1-2
játékerőt képviselő vendégcsapat érkezett Füzesgyarmat - Tiszaújváros 1-0
hozzánk, talán egy hajszállal jobbak vol- Eger - Jászberény 1-1
tunk, ami jelen esetben egy gólban mutat- Hatvan - Tállya 1-1
kozott meg.
Következik a 16. forduló
Gerliczki Máté: Nagyot küzdöttünk ezen 2019. november 24., vasárnap 13:00
a mérkőzésen egy jó Füzesgyarmat el- Hatvan - ESMTK
len. Viszont, ha rajtuk kívül a többi csapat Eger - Cegléd
csak a második helyért harcolhat, úgy a Füzesgyarmat - Jászberény
korrekt, ha szólnak a többieknek is. Véle- Gyöngyös -Tiszaújváros
ményem szerint hatalmas tizenegyes ma- DVTK II. - Balassagyarmat
radt el a javunkra a második játékrészben. DVSC II. - Sényő
A Tiszaújváros 24 pontjával az 5. helyen Putnok - DEAC
zárta az őszi szezont. A Gyöngyös és a Tállya - Ózd
DVTK II elleni tavaszi első két forduló
Az NB III. Keleti csoport őszi végeredménye
1. Füzesgyarmat		
15
12
0
3
29-16 36
2. DEAC		
15
10
2
3
37-17 32
3. Jászberény		
15
7
7
1
32-19 28
4. Cegléd		
15
8
3
4
25-21 27
7
3
5
24-17 24
5. Tiszaújváros 		 15
6. ESMTK		
15
6
6
3
25-19 24
7. Sényő			
15
6
6
3
31-26 24
8. Putnok		
15
6
4
5
23-16 22
9. Balassagyarmat
15
5
4
6
25-26 19
15
5
2
8
16-26 17
10. Eger			
11. Tállya		
15
4
4
7
16-17 16
3
8
29-30 15
12. DVSC II.		 15
4
13. Gyöngyös		
15
4
3
8
22-30 15
14. Hatvan		
15
3
3
9
19-32 12
15
2
2
11
14-36 8
15. DVTK II.		
16. Ózd			
15
1
8
6
9-28
0

Két meccs, két kudarc

Az Eger elleni győzelmet nem
követte diadalmenet, a Phenix először Győrben, majd
hazai pályán szenvedett vereséget.
Győri KC - Phoenix KK
93-63 (25-13, 23-12, 24-16, 21-22)
Szendrey Zsombor vezetőedző: Csak gratulálni tudok az ellenfélnek, nagyon jól
játszottak, nagyon jól védekeztek, amit
mi nem tudtunk kihasználni. Emellett az
üres dobásaink sem sikerültek olyan jól,
ez meg is pecsételte a sorsunkat. Csak az
ellenfelet tudom magasztalni, ez az ő napjuk volt, mi meg hoztuk az idegenbeli katasztrofális formánkat.
Phoenix KK - DEAC U23
55-57 (17-16, 9-15, 15-9, 14-17)
iszaújváros, 100 néző.
Játékvezetők: Rácz Zsolt Róbert, Menyhárt Ferenc Tamás, Gergely Csaba.
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK:
Tóth Viktor (16), Szilasi Bence (5/3),
Jake Martin (11/3), Kovács Zoltán (7/3),
Lajsz Gergely (12/3). Csere: Pöstényi
Zoltán (-), Kiss Balázs (2), Lenke Balázs

(-), Taskó István (-), Szabó Norbert (-),
Orliczki Bence (2), Molnár Bence (-). Vezetőedző: Szendrey Zsombor.
Biztatóan indult a Phoenix számára a
mérkőzés, az első negyedet szinte végig
előnyben játszotta, s végül hozta az etapot.
A második játékrész a DEAC előretöréséről szólt. Már az első másodpercekben átvették a vezetést, és a megingó Tiszaújváros csak kemény küzdelem árán tudta
befogható távolságban tartani a hajdúsági csapatot.
A szünet határozottan jót tett a tiszaújvárosi játéknak. A Phoenix kitartóan folytatta a felzárkózást, és a harmadik etap derekára behozta lemaradását. Ekkor még sikerült ugyan ismét ellépnie a DEAC-nak,
ám a hatodik percben már hazai vezetést
mutatott az eredményjelző. Az előny tartósan a Tiszaújváros kezében maradt, és
az utolsó játékrész előtt egypontos vezetéssel várta a finálét.
Bár a DEAC gyorsan fordított a negyedik etap elején, a Phoenix két percen belül visszavette a vezetést, és nem is en-

Karate

Jók voltak katában
Miskolcon rendezték meg az Avas Kupa, Csordás József
emlékverseny nemzetközi meghívásos karate bajnokságot.
Az embert próbáló megmérettetésen a tiszaújvárosi justitiások 10 fővel képviseltették magukat a rangos eseményen
(330 nevező) és mindenki helytállt korosztályában. A következő eredmények születtek katában (formagyakorlat)
és kumitében (küzdelem): Kurucz Hanna, kata 1., ifj. Tóth
Imre, kata 2., Grenczel Áron, kata 3., Gyürky Eszter, kata 3., Vincze Kristóf (felnőtt kategória), kumite 3., Kujbus
Annabella (felnőtt kategória), kata 3., kumite 4., Bán Bence (felnőtt kategória), kumite 5., Bakos Márk, kata 5., Virág Putyi, kata 7., Sarkadi Csenge, kata 7. hely.

gedte ki a kezéből egészen a hetedik percig. Korábban hatpontosra emelkedő hátrányából ekkor sikerült egyenlítenie a
Debrecennek, az újabb fordítási kísérletet azonban visszaverte a Phoenix. Újabb
percek teltek el tiszaújvárosi előnnyel,
amit sajnos nem sikerült meghatározóvá
növelni. Az utolsó perc lendületes támadásaiban a DEAC bizonyult pontosabbnak, így az összességében jobb statisztikával végző Phoenix maradt alul a mérkőzésen.
Szendrey Zsombor: Nehéz most bármit
is mondani, mert nagyon szerettünk volna győzni, és nem hiszem, hogy ez nyomást jelentett volna számunkra. Egy-két
játékosommal nem vagyok megelégedve,
mert bátortalanul játszott. Nem használtunk ki adott lehetőségeket, üres helyzeteket, rossz döntéseket hoztunk, és ez már
sokadik alkalommal, mérkőzésről-mérkőzésre tapasztalható. Azt kell mondanom, hogy megérdemelten győzött az ellenfél, hiszen ilyen kevés dobott ponttal
hazai meccsen nem is szabad nyernünk.

12. oldal

Rendezvények
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Tiszaújvárosi Gyűjtőpont
Kedves Olvasóink!
Szerkesztőségünk csatlakozott a Baptista Szeretetszolgálat Cipősdoboz akciójához, sőt, büszkén mondhatjuk, hogy mi lettünk a Tiszaújvárosi Gyűjtőpont! Ez azt jelenti, hogy hozzánk hozhatják be az ajándékba elkészített cipősdobozokat november 29-től december 19-ig.
Cipősdoboz átvétel: 		

hétfőtől – péntekig:
9.00-15.00

Tiszaújváros, Szent István út 16.
Jónak lenni jó!
Tisza Média szerkesztősége

