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Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben Fülöp György
polgármester válaszol a nézők közérdekű kérdéseire. December 4-én, szerdán 18.45 órai kezdettel válaszol Tiszaújváros
polgármestere a lakossági kérdésekre. Ezeket előzetesen is
fel lehet tenni a fogadoora@tiszatv.hu e-mail címen december 4-én 18 óráig, vagy levélben, 3580, Tiszaújváros, Szent
István út 16., Tisza Televízió, telefonon pedig a 49/341-844,
341-755-ös számon.
Tájékoztatjuk nézőinket, hogy telefonos kérdéseiket adásunk
első negyedórájában tudják feltenni, telefonálónként 2 percben mondhatják el észrevételeiket, tehetik fel kérdéseiket.

Szalagtűzés
az Eötvösben

A gazdasági társaságok 2018. évi adóbevallásai alapján készített megyei TOP 100-as listán a három vizsgált mutatóból kettőben tiszaújvárosi cég foglalja el a második és a harmadik helyet, egyben pedig tiszaújvárosi a listavezető. Az egy lakosra
jutó saját tőke, hozzáadott érték és személyi jövedelem tekintetében kimagaslóan jók a Tiszaújvárosi járás mutatói. Cikkünk a 3. oldalon.

Segítség az önkéntes tűzoltóknak

Ötmillió forint felszerelésre

Önkéntes tűzoltókat támogatott az a pályázat, ahol országosan összesen közel 600 millió forintot osztottak szét a
pályázók között.
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében több
mint 20 millió forintot nyert 30 önkéntes egyesület, valamint két mentőszervezet, akik két és félmillió forinthoz juthattak hozzá. Ebből a Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség működési területén dolgozó hat önkéntes tűzoltóegyesület több, mint 5 millió forint értékű eszközt és felszerelést vihetett haza.
- Védősisakokra és bakancsokra nagy
szükségünk van, hiszen elengedhetetlen
a biztonságos munkavégzéshez - mutatta újdonsült eszközeiket Takács Norbert,
a Szamolya Önkéntes Tűzoltó Egyesület alelnöke. - Tömlőket is kaptunk, aminek szintén nagyon örülünk, mivel gyorsan kopnak és évente célszerű cserélni őket. Nagyon jó, hogy gázérzékelő is
van a csomagunkban. Egy ilyen szerkezet
akár 300 ezer forintba is kerülhet, egyesületünk nem tudja kigazdálkodni ennek
az árát. Viszont nagy biztonságot jelent,
mert nem tudhatjuk, hogy egy háztűznél vagy egy kéménytűznél milyen körülmények várnak bennünket. Ez az érzékelő minket is megvéd, valamint így már
a szén-monoxid koncentrációjáról is információval tudunk szolgálni a kiérkező
mentősöknek.
Az eszközök igen nagy támogatást jelente-

Öt osztály végez idén a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégiumban, nekik, az utolsó középiskolai évüket töltő diákoknak tűztek szalagot a hétvégén. Ez a
búcsú első, hivatalos ünnepsége volt, amit a Derkovits Művelődési Központ színháztermében rendeztek meg. A gimnáziumi
évek lezárást jelentő szalagavatón most utoljára tűzhettek szalagot a közgazdasági szakra járó tanulóknak, ez a képzés ugyanis kifutott, ők voltak az utolsó közgázos osztálya az Eötvösnek.
Fél évük van már csak hátra, aztán jön az érettségi és a felvételi, az utolsó középiskolás megmérettetések.

Adventi hangverseny

Hat önkéntes tűzoltóegyesület vette át a pályázaton nyert felszereléseket.
nek a kis egyesületeknek, hiszen egy tűzoltócsizma 80 ezer, egy gázálarc közel 40
ezer, a sisak pedig akár 70 ezer forintba is
kerülhet. A pályázati pénz pedig nemcsak
eszközökre fordítható, működésre és képzésekre is felhasználhatják a nyert összegeket.
- Ez a segítség természetesen elsősorban
az önkénteseknek jelent sokat, de mi, hivatásos tűzoltók is megérezzük a megfelelő felkészültség meglétét vagy hiányát nyilatkozta lapunknak Macz János, a Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltségvezetője. - A mi munkánkat hat tűzoltó- egyesület segíti, és nagyon nem mindegy, hogy ezek az egysé-

gek milyen kondíciókkal rendelkeznek.
A jobb, modernebb eszközökkel hatékonyabb az együttműködés. Ezzel a hat településsel együttműködési megállapodást kötöttünk, ami azt jelenti, hogy mivel a megyénkben nagy távolságok vannak, az adott településhez közeli önkéntesek hamarabb a helyszínre érve megkezdhetik a beavatkozást bizonyos esetekben.
Például a nagyobb volumenű eseményeknél, mint mondjuk egy nagy esőzés után a
pincékben lévő víz kiszivattyúzását egyedül is végre tudják hajtani. Ha többen vagyunk, hatékonyabban tudunk dolgozni,
így gyorsabb a kárelhárítás.

Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját a Magyarok
Nagyasszonya Római Katolikus Templomba a 2019. december 11-én 18 órától tartandó Adventi hangversenyre, melyet a
Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány rendez.
A műsorban fellép a Kazinczy Ferenc Református Általános
Iskola, a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola, a Tiszaújvárosi Széchenyi István
Általános Iskola, a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola egyesített kórusa, a Vándor Sándor Zeneiskola
növendékei és tanárai, továbbá a Tiszaújvárosi Eötvös József
Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium kórusa, valamint
a Tiszaszederkényi Bokréta Citerazenekar.
A hangversenyre a belépés díjtalan.
A közalapítvány kuratóriuma

Sokféle
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Gyógyszertári ügyelet

Fekete Béla

1933 - 2019
nyugalmazott újságíró
Fekete Béla 1933. augusztus 22-én született, 1951-ben végzett a Kilián György Repülő Műszaki Főiskola repülőgép-vezető szakán. A Marx Károly Egyetem filozófia szakán 1976ban szerzett diplomát.
A hivatásos katonai pálya után munkáját a MASZOVLET-nél
folytatta légiforgalmi pilótaként, majd 1961-1969 között mezőgazdasági repülőgép-vezető volt. 1969-1979 között a Tiszai Vegyi Kombinátban dolgozott, film-fotólaboratórium vezetőként.
1961-ben kezdte az újságírást, mint külsős a Magyar Repülés
szakfolyóiratnál. Hivatásos újságírói pályáját a Borsodi Vegyésznél kezdte munkatársként 1979-ben. 1983-tól a lap felelős szerkesztője, majd főszerkesztője lett. 1989-ben került
az Észak-Magyarország megyei napilaphoz munkatársként,
majd 1993-1995 között a lap regionális szerkesztője volt egészen nyugdíjba vonulásáig.
Töretlen munkaszeretete és energikus személyisége mindig
arra ösztönözte, hogy újabb és újabb sajtótermékekben publikáljon, így nyugdíjasként is folytatta az írást. Bedolgozott az
Új Észak napilapba, a Déli Hírlapba. Rendszeresen publikált
a Heti Új Hírnök hetilapban és a Népszabadság észak-magyarországi mellékletében, tudósította a Magyar Rádió miskolci szerkesztőségét is.
1980-tól volt tagja a Magyar Újságírók Országos Szövetségének, a szervezet 2011-ben életműve elismeréseként Aranytoll
életműdíjjal jutalmazta több évtizedes újságírói pályafutását.

Fiatal újságírók sokaságát nevelte, oktatta az újságíró szakmára, annak tiszteletére.
Az újságírás területén kifejtett fél évszázados kiemelkedő
munkavégzése, Tiszaújváros értékeinek bemutatása, jó hírnevének széleskörű megismertetésében és terjesztésében nyújtott elévülhetetlen érdemei elismeréseként Tiszaújváros képviselő-testülete 2004-ben Szent István Emlékérem, 2011-ben
„Lovas Lajos Életműdíj”, 2016-ban Pro Urbe Életműdíj kitüntetésben részesítette.
Hosszan tartó betegség után 2019. november 25-én hunyt el.
Fekete Bélát Tiszaújváros önkormányzata saját halottjának
tekinti, temetése december 9-én 14 órakor lesz a mezőkövesdi temetőben.
Tiszaújváros önkormányzata

Mindig szomorú egy ilyen hírt közölni, megosztani, olvasni,
de sajnos elkerülhetetlen.
Dr. Pásztor Jánosné, leánykori nevén Wirtz Erzsébet, aki édesanya, nagymama, élettárs, szeretett rokon, jó barát, életének
73. évében 2019. október 14-én otthonában elhunyt. Temetése október 18-án volt Miskolcon, a hejőcsabai római katolikus

temetőben. Így sokan, akik ismerték, talán nem is tudják, hogy
eltávozott a tiszaújvárosiak köréből.
1977 márciusától élt a városban családjával, először óvónőként, majd közel 20 évet a TVK-ban dolgozott, onnan ment
nyugdíjba. Testvére, Wirtz László részt vett a város alapításában.
Nagyon szerette ezt a mindig fiatalosan pezsgő várost. Sokan
ismerték és mindig örömmel köszönt mindenkinek az utcán,
amikor elkísértük a boltba vagy csak sétáltunk egyet.
Szabados Edéné

Előadássorozat a Bibliáról

A Krónika elérhetőségei:

kronika@tiszatv.hu

Emlékül

Ki tartja kezében a világot?
Előadó: Tisza Attila baptista lelkész.
Helyszín: Derkovits Művelődési Központ, Tiszaújváros Széchenyi út 2., 3-as terem.
Időpont: 2019. december 14 (szombat) 17.00-19.00 óra.
Szervező: Miskolc Belvárosi Baptista Gyülekezet.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Az előadás ingyenes.

Emberek
Ezzel a rejtvénnyel véget ér novemberi
sorozatunk. A megfejtéseket december
3-ig egyben várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai úton
a 3580 Tiszaújváros, Szent István út
16. címre.

2019. november 28.

Tel.: +36 49 341-755, + 36 49 341-844
Fax: +36 49 341-852
E-mail: kronika@tiszatv.hu
web: kronika.tiszatv.hu

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot december 1-ig (vasárnapig) a
Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050),
majd december 2-től (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszertár
(Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) 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
Szombaton 18.00 órakor, vasárnap 11.00 órakor kezdődik a
szentmise. December 2-ától december 20-áig hétköznapokon
(hétfőtől péntekig) a szentmise reggel 6.00 órakor (rorate) kezdődik.
A rorate szentmisék után a gyerekeket Paszkál atya szeretettel
várja reggelire a plébánián. A reggeli lebonyolításához szívesen fogadja a pedagógusok és a szülők segítségét, a gyerekek
reggelijéhez a hívek felajánlásait (péksütemény, vaj, felvágott,
virsli, sütemény).
Advent harmadik vasárnapján, december 15-én a római katolikus plébánia karácsonyváró délutánt rendez. 16.00 órakor a templom előtti téren a gyermekkórus énekével kezdődik a Szent István Katolikus Általános Iskola adventi vására.
18.00-kor városunk kórusainak hangversenye a templomunkban. Az adventi vásár bevétele az iskolai taneszközök bővítését szolgálja. Örömmel fogadunk támogatókat és szponzorokat (anyagi és árulható természetbeni: méz, mézeskalács, dísztárgyak, stb.).
Adventi lelkigyakorlat a templomban december 20-ától 22-éig
az esti szentmise keretében.
Énekkari próbák minden héten kedden 18.00.
Akik kérik a környezetükben élő idős, beteg testvéreink karácsony előtti gyóntatását, kérjük jelezzék a plébánián december 5-éig.
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 és pénteken 17.00 vecsernye. Szombaton 8.00
Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. Vasárnap 10.00 utrenye,
11.00 Szent Liturgia. Kedden 8.00 Szent Liturgia. Szerdán és
csütörtökön 17.00 vecsernye.

Református
Tiszaújváros
• November 28-án, csütörtökön 17 órától Bibliaórát tartunk a
gyülekezet imatermében.
• Ünnepi istentiszteletünk advent első vasárnapján, december
1-jén a szokott időben, 11 órától kezdődik.
• Konfirmációi előkészítő december 1-jén 15 órától a gyülekezeti teremben. Ezen az alkalmon SZÜLŐI ÉRTEKEZLETET
is tartunk az előzetesen megküldött tájékoztató alapján.
• Gyermekistentisztelet párhuzamosan a felnőtt alkalommal
december 1-jén 11 órától az imateremben.
Tiszaszederkény
• Ünnepi istentiszteletünk advent első vasárnapján, december
1-jén 10 órakor kezdődik.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. l
Telefon: 49/341-844, 341-755 l Fax: 49/341-852 l E-mail: kronika@tiszatv.hu l Kiadó: Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala l Hirdetésfelvétel: Tiszaújvárosi Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Inform Média Lapkiadó Kft. Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyomdai munkák: Mediaworks Hungary Zrt. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 16/C. l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133
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Jól teljesítettek a tiszaújvárosi cégek

A gazdasági társaságok 2018. évi
adóbevallásai alapján készített
megyei TOP 100-as listán a három
vizsgált mutatóból kettőben tiszaújvárosi cég foglalja el a második
és a harmadik helyet, egyben pedig tiszaújvárosi a listavezető. Az
egy lakosra jutó saját tőke, hozzáadott érték és személyi jövedelem
tekintetében kimagaslóan jók a Tiszaújvárosi járás mutatói.
Az Észak-Magyarország című megyei napilap
20 évvel ezelőtt állította össze először a megyei
TOP 100-as listát. A korábban önkéntes bevalláson alapuló rangsor 2006 óta az adóhatósághoz beérkező bevallások alapján készül.
A múlt héten megjelent kiadványban a 100
legnagyobb hozzáadott értékkel, a 100 legnagyobb nettó árbevétellel rendelkező társaság,
illetve a 100 legnagyobb foglalkoztató szerepel. Mindemellett a TOP 100 további adatokat,
elemzéseket is közöl a megye, a járások gazdaságáról. Két lista dobogóján - hozzáadott érték,
árbevétel - évek óta ugyanaz a három cég osztozik. Csakúgy, mint tavaly, ezúttal is a BorsodChem Zrt. vitte el a pálmát mindkét kategóriában, a MOL Petrolkémia Zrt. két második,
a Jabil Circuit Magyarország Kft. két harmadik hellyel büszkélkedhet. A foglalkoztatottak
száma alapján összeállított listát viszont a Jabil vezeti.

Kiváló mutatók
A hozzáadott érték alapján felállított listát a
BorsodChem vezeti 216 milliárd 324 millió forinttal, a MOL Petrolkémia 85 milliárd 061 millió forinttal a második. A 3. helyet a Jabil Circuit Magyarország Kft. foglalja el 35 milliárd

797 millió forinttal. Az első 20-ban még két tiszaújvárosi cég található. A Birla Carbon Hungary Kft. a 11. (13.453 millió forint), a Taghleef Industries Termelő és Kereskedelmi Kft. a
19. (5.311 millió forint). A 100-as listán további 6 tiszaújvárosi vállalkozást találhatunk.
Tavaly a legnagyobb nettó árbevételt szintén a
BorsodChem érte el megyénkben, 565 milliárd
193 millió forinttal. A MOL Petrolkémia 448
milliárd 500 millió forintja a 2. helyet jelenti
a cég számára. E rangsorban is a Jabil szerezte meg a 3. helyet 266 milliárd 665 millió forinttal.
Tiszaújváros gazdasági erejét mutatja, hogy a
Jabil Hungary LP Kft. a 7., a Birla Carbon a
14., a Taghleef a 20., az INNO-COMP Ipari és
Kereskedelmi Kft. a 22., és a 100-as listán további öt tiszaújvárosi társaság is található.
A foglalkoztatottak száma alapján összeállított
listát hosszú évek óta a Jabil vezeti, a cég átlagos statisztikai állományi létszáma 3273 fő
volt 2018-ban. Itt kevésbé előkelőek a további tiszaújvárosi helyezések - ami a magas hatékonyságot sejteti - csak a MOL Petrolkémia
fért be az első húszba. A 971 fős átlagos állományi létszám a 13. helyet jelentette számára.
A TOP 100-ban ott van még a TiszaTextil Kft.
(272 fő, holtversenyben 36. hely), a Tisza Automotive Kft. (159 fő, 45. hely), a Taghleef
(204 fő, 47. hely), a REMAT Hulladékhasznosító Zrt. (165 fő, 60. hely). Az önkormányzati tulajdonú TiszaSzolg 2004 Kft. legutóbb
még elcsípte a 99. helyet (101 fő), idén azonban nem fért bele a TOP 100-ba.

Élenjáró járás vagyunk
A kiadvány további adatokat és elemzéseket is közöl a megye gazdaságáról. Például az

A foglalkoztatottak számában verhetetlen a Jabil.
egyes járások teljesítményéről, fejlettségéről.
A különböző szempontok együttes mérlegelése alapján három járás (Miskolc, Kazincbarcika, Tiszaújváros) fejlett gazdasággal rendelkezik, míg a többi 13 járás gazdasága fejlődőnek
tekinthető.
A gazdasági különbség alapja az, hogy a befektetett saját tőke 78,9 százaléka a három kiemelt járásban koncentrálódik. Így a gazdaságilag fejlettebb három térségben működő társas vállalkozások összességében tőke- és eszközerősebbek, ezért a vállalkozások fejlesztéséhez, bővítéséhez szükséges saját források is
jobban rendelkezésre állnak.
A kiemelt járások együttesen a megye területének 21,8 százalékát, lakosságának 50,5 százalékát képviselik, az összes nettó árbevételből

80,4 százalékkal, a hozzáadott értékből 77,7
százalékkal, az élőmunka költségből 75,2 százalékkal részesednek.
Tiszaújváros és Kazincbarcika neve összeforrt a vegyiparral, ami évek óta biztosítja a térségek megyei átlagot meghaladó növekedését. A hozzáadott érték és az élőmunka-ráfordítás egy foglalkoztatottra jutó fajlagos értéke pedig az országos átlagot is meghaladta. Ennek egyik eredményeként a munkavállalók éves átlagbére elérte a 4 millió forintot. A Kazincbarcikai járásban 4.005 ezer,
a Tiszaújvárosi járásban 3.937 ezer forint az
éves átlagbér, míg a megyei átlag 3.180 ezer
forint.
F.L.

Fejlődő gazdaság – fejlődő város
Fülöp György polgármester:
Önkormányzatunk időben felismerte, hogy az ipari termelés
bővítésének és megújulásának elősegítése révén biztosíthatja a Tiszaújvárosban és a városkörnyéken élők életminőségének javítását, a város népességmegtartó erejének és költségvetési forrásainak növelését, a városfejlesztési elképzelések megvalósítását. Legfontosabb feladatunk az volt, hogy elősegítsük
az új vegyipari beruházások (butadién üzem, műgumigyár, poliol üzem) megvalósulását, a már működő területek fejlesztését, illetve hosszú távon kiszámítható és vonzó gazdasági környezetet alakítsunk ki. Adópolitikánk alapvetése az, hogy a helyi gazdaság növekedési pályára állítása és a város biztonságos
működése közötti egyensúly megteremtéséhez az az adómérték a megfelelő eszköz, amely az elvonások ellenére nem veszélyezteti a város fejlődését és egyidejűleg kedvező befektetési környezetet biztosít a vállalkozások számára. A helyi iparűzési adó mértékét öt év alatt 25%-kal, az építményadó általános mértékét pedig 50 Ft/m2-rel, 900 Ft/m2-re csökkentettük,
2016-ban az új épületek, önálló épületrészek esetében 3 évig
terjedő, határozott idejű kedvezményes adómértéket vezettünk be. Gazdaságfejlesztési stratégiánknak és adópolitikánknak köszönhetően az említett vegyipari fejlesztésekkel párhuzamosan jelentősen megnőtt a befektetői érdeklődés a Tiszaújvárosi Ipari Park iránt is. A korábbi alapelvek folytatásaként
a jövőben - a törvényi feltételek mentén, illetve a pénzügyi
korlátok figyelembevételével - olyan adókedvezmény bevezetését tervezzük, mely célzott preferenciát nyújt minden beruházó vállalkozás számára.

Zsinkó Tibor vezérigazgató, MOL Petrolkémia Zrt.:
Az idei évünk is rendkívül aktívan telt, ami meghozta gyümölcsét. Szeptemberben letettük a Poliol komplexum alapkövét, így a beruházás megvalósítása egy újabb mérföldkőhöz érkezett. A poliol üzem elkészültével társaságunk lesz az
egyetlen olyan cég a kelet-közép-európai régióban, amely a
kőolaj kitermeléstől kezdve a poliéter poliolok gyártásáig integrált értéklánccal rendelkezik. 2019- ben legördült az első
szintetikus-gumi bálánk is, ami a japán JSR és a MOL üzemében készült. Ezzel a két nemzetközi szintű beruházással emberek százainak teremtünk versenyképes munkahelyet. Tudatosan gondoskodunk az értékes munkaerő utánpótlásról.
2019-ben indítottuk útjára az eddigi legnagyobb létszámmal,
50 fővel a középfokú vegyésztechnikus, villanyszerelő és gépész duális képzésünket. A tanulók a 2018. évi beruházásnak
köszönhetően korszerű vegyipari berendezéseken és megújult oktató- és laborterekben fejleszthetik készségeiket. Idén
februárban egy újabb művelettan labort adtunk át. Hisszük,
hogy mindezzel nagyban hozzájárulhatunk a jövő szakembereinek képzéséhez. Érdemes megemlíteni az Olefin-1 üzem
rekonstrukcióját, ami a tervek szerint 20 évvel hosszabbítja
meg az élettartamát. A projekt részeként az üzem új fáklyákat is kapott, melyek a jelenleg elérhető leghatékonyabb technikával működnek. Büszkék vagyunk arra, hogy a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítványon keresztül a szociális, oktatási, egészségügyi fejlesztéseket szolgáló, a sport és szabadidős
programokat támogató tevékenység elismeréseként Huszár
Andor Díj kitüntetésben részesült vállalatunk az önkormányzat által.

Dr. Reich Lajos ügyvezető igazgató, Jabil Circuit Magyarország Kft.:
A JABIL a magyarországi elektronikai gyártóipar vezető szereplőjeként a világ legnagyobb vállalatainak szállít különböző alkatrészeteket. A szórakoztató elektronikától az ipari
elektronikáig, az orvostechnikától a távközlésig, az autóipartól a légiközlekedésen át számos iparág végtermékeiben megtalálhatóak a magyar szakemberek által készített egységek.
Izgalmas év áll mögöttünk, mely után minden esélyünk megvan arra, hogy még tovább lépjünk, hiszen a Tiszaújvárosban
működő üzem több mint 54 ezer négyzetméteres gyártóterülettel és közel 4 ezer kollégával Észak-Magyarország legnagyobb foglalkoztatójaként folyamatosan fejlődik. Tavaly autóipari szektorunk portfóliója bővült, gyáregységünk jelentős
hozzájárulást adott és ad ahhoz, hogy a JABIL a Fortune Magazin TOP 500-as vállalati listáján a 140. helyen szerepelhetett. A jövőt tekintve elmondhatjuk, hogy a verseny erős, hiszen egy rendkívül komplex és fénysebességgel fejlődő iparágban vagyunk jelen, amelynek kulcsszavai az 5G, az IoT, az
automatizáció és a robotizáció; ezzel együtt a JABIL nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy mi kínáljuk a technológiailag
legfejlettebb és legmegbízhatóbb gyártási megoldásokat. Ehhez a tiszaújvárosi befeketések is elengedhetetlenek, hiszen
Európában a legnagyobb, világszinten a 10. legnagyobb gyára vagyunk anyavállalatunknak. A következő években szeretnénk az üzemet még hatékonyabbá tenni, a jövő kihívásaira
proaktívan felkészülni, és befektetéseket eszközölni automatizációba és tehetséges új kollégákba, hogy a globális hálózat
legjobban működő egységévé váljunk.
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Értéktár kiállítás

Morotva-holtág és ártéri erdő

A tiszaújvárosi ártéri erdőt
és a Morotva holtágat mutatja be az a kiállítás, melyet a
Tiszaújvárosi Települési Értéktár Testület rendezett a
Hamvas Béla Városi Könyvtárban. A természet szépségeit fotókon és filmen is láthatta a közönség, hiszen filmek is
készülnek helyi értékeinkről.
Ezek közül néhány most debütált a vásznon.
A kiállítást Mátyás Zoltán, a Tiszaújvárosi Települési Értéktár Testület elnöke nyitotta meg, aki a szervezet eddigi munkájáról számolt be, de kitért az idei büszkeségre, a görögkatolikus templomra, arra
az értékre, amit idén jegyeztek be hivatalosan az értéktárba.
A megnyitóünnepségen filmeket is vetítettek, azokat, amiket idén készíttetett a
testület, a Zabos Géza és Gyetvai Iván
munkásságát, valamint a Morotva és a tiszaújvárosi ártéri erdőket bemutató rövidfilmeket.
Barati Sándor jó ismerője a természetnek, nincs olyan zöld, amiről ne tudna
mesélni. Ő, a Bükki Nemzeti Park természetvédelmi őrszolgálatának területfelügyelője nyitotta meg a kiállítást.
- Tiszaújvárosról tudjuk, hogy a helyi védett értékeknek jó gazdája, ezért ez a kiállítás és bemutató is kiváló alkalom arra, hogy a helyi értéktárban is feltüntetett
értékekre felhívják a lakosság figyelmét meséli Sándor.
- Gondolom nem csak a látványosság miatt említi a figyelemfelhívást.
- Az utóbbi néhány száz évben drasztiku-

Barati Sándor, a természet ismerője a
kiállításhoz kapcsolódva tartott előadást .

Gyetvay Iván lánya, Stefánia az édesapja emlékét megörökítő oklevelet Molnár
Istvántól és Mátyás Zoltántól vette át.
san csökkentek a vizes élőhelyek. Nem
csak itt a Tisza mentén, hanem Magyarországon is. Több kutatás bizonyítja, hogy
annak ellenére, hogy csökkentek ezek az
élőhelyek, még mindig rendkívül jó ökológiai potenciállal rendelkeznek. Működőképes zöldfolyosók, és ezért nagyon
fontos, hogy ezeket megőrizzük, fenntartsuk. A szakembereknek megvan ehhez a
tudásuk, a kérdés az, hogy hagyják-e ezt
alkalmazni.
- Hagyják?
- Szerencsére vannak jó tapasztalatok.
A BorsodChem például Kazincbarcika
mentén viszonylag sokat tesz már azért,
hogy a felelősségvállalást ezen a címen is
bemutassa. Ott most jelen pillanatban is
egy zuzmótérkép készül a légszennyezés
monitorozására. Az utóbbi években beengedik a kutatókat és a szakembereket is
az üzem területére, hogy az ott megmaradt védendő értékeket, védett értékeket
fel tudják tárni. Egy-egy ilyen védett területen nem csak a természetvédelem illetékes, ott vannak az erdészek, ott vannak a gazdálkodók, mindenkinek megvan
a saját érdeke. Éppen ezért jó az, ha a lakosság is tud arról, hogy ezekkel a helyi
védett értékekkel, vagy „Natura” védettségű - nemzetközi védettségű - értékekkel a régmúlt Magyarországának egy kis
darabját őrizzük meg.
Kitka Zsuzsa, a Tiszaújvárosi Települési Értéktár testületi titkára és munkatársai
nem csak dokumentálnak, sétákat is szerveznek, legutóbb az egyik értékünk helyszínén az ártéren túráztak, ott, ahol vörös
hasú unkák élnek, és keményfás ligeterdők vannak.
- A tiszaújvárosi ártéri erdők és a Morotva holtág történetét mutatjuk be ezen a

kiállításon, hiszen kevesen tudják, hogy
milyen állatok élnek ezen a vidéken. Itt
most a tiszaújvárosi ártéri erdők növény
és állatvilágáról találhatnak nagyon érdekes információkat az érdeklődők - mondja Zuszsa.
- Ez a tiszaújvárosi természeti érték mitől
olyan értékes?
- A tiszaújvárosi ártéri erdő Natura 2000
természetmegőrzési terület, azért, mert a
vörös hasú unka békafajnak biztosít helyet, illetve a keményfás ligeterdőnek,
ami ezen a területen egy összefüggő szigetet alkot. Ezért lett ez Natura 2000 terület, hiszen korábban - ezt kevesen tudják a sajóládi erdő megsemmisült, és ehelyett
egy ugyanolyan nagyságú területet kellett
kijelölni, hiszen kötelezettségszegési eljárást indítottak a Kormány ellen, és vállalták azt, hogy kijelölnek egy ilyen területet, ebbe beletartozik a Tisza-sziget is,
tehát speciális fagazdálkodási, erdőgazdálkodási szabályok vonatkoznak rájuk.
- Mekkora ez a terület?
- 24 hektár, amit be lehet járni. Egy részét
- a Morotva környékét - nyáron jártuk be
egy értékséta alkalmával, de tervezzük a
folytatást, a Tisza-sziget is sorra kerül.
- 2015-ben alakult a Tiszaújváros Települési Értéktár Testület, azóta hány helyi értéket jegyez?
- Jelenleg 16 érték van az értéktárban.
Ezekről folyamatosan készítjük a kisfilmeket. Eddig nyolc kisfilm van, ami megtalálható az értéktár honlapján. A mostani kiállításunkon három film ősbemutatóját tartjuk, a Zabos Géza munkásságát, a
Gyetvai Iván munkásságát és a Morotva
és a tiszaújvárosi ártéri erdőket bemutató kisfilmekét.
berta
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Családi délután a Széchenyiben

„Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.
Őrizd szüleid egészségét! - mert a múlton
épül fel a jelen és a jövő.” Ezt a Bárczi
Gusztáv idézetet választottuk az intézményünkben immáron hagyománnyá vált
Életmód napok mottójául.
Ennek keretében életkoruknak megfelelően különböző témákban szerveztünk
előadásokat, beszélgetéseket és játékos
foglalkozásokat diákjaink számára: többek között szó esett a helyes száj- és fogápolási ismeretekről, a higiénia történetéről, a biztonságos párkapcsolatokról, a
szerfogyasztás megelőzéséről, az ön- és
társismeretről.
A programsorozat záró napján, november 15-én a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítvány támogatásával egy színes és „nagyon egészséges” családi délután részesei
lehettünk. Mindenki részt vehetett szűrővizsgálatokon, és tesztelhette, hogy men�nyire jártas az egészséges életmód világában. Megismerkedhettünk az elsősegélynyújtás alapjaival, az egészség, szépség
és fittség elérésének módjaival. Aki aktív kikapcsolódásra vágyott, az családi
labdashow-t, pontszerző csapatjátékokat

2019. november 28.

Plusz pontokat ér, de már nem kötelező

Nyelvvizsga-beugró
törölve

Még jó néhányan a középfokú nyelvvizsga előtt
vannak, valaki pedig már a felkészülés finisében.
Két hete még kötelező volt ez a vizsga a főiskolákra, egyetemekre felvételizőknek, ám ezt a beugrót
most megszüntette a Kormány, így, aki nem akar
sűrű programot, felesleges stresszt, az akár el is
napolhatja, hiszen e nélkül is felvehetik a felsőoktatási intézménybe. Aki viszont már fél lábbal benne van a vizsgafolyamban, annak érdemes befejeznie, hiszen plusz pontokat szerezhet a felvételihez.
Zima Alex végzős diákja az Eötvös középiskolának. Jó a nyelvérzéke, és jól is megy neki az angol. Szépen vette az akadályokat a gimnáziumi évek alatt, tanári pályára készül.
- Nekem már van nyelvvizsgám, felsőfokú angolból, körülbelül
egy hónapja. Angol szakra készülök, angoltanár szeretnék lenni. Örülök, hogy követelmény az egyetemre, mert így biztosabb
lesz a tanulók bejutása és jobb tanulókat tudnak felvenni az iskolák. Idén végzek itt a gimiben, az érettségi eredmények mellett lesz plusz pontom is, a felsőfokúm 40 pontot ér az egyetemen, a középfokú angol vizsgám az nem számít, mert az nekem
a beugró - mondja Alex.
Kocsis Bencét is már csak egy sikeres érettségi választja el főiskolai tanulmányaitól. A múlt héten még azt hitte, hogy egy B2es nyelvvizsga is kell ahhoz, hogy jövő szeptemberben újra iskolapadba ülhessen valamelyik felsőfokú oktatási intézmény
hallgatójaként, ám a nagy nyelvvizsga-hajrá közben jött a hír,
hogy középfokú nélkül is felvehetik. Így most elgondolkodhat,
hogy akarja-e vagy sem, most letenni a nyelvvizsgát.
- Nagy készülődésben vagyok, a legnagyobban, hiszen decemberben megyek vizsgázni angolból. Megmondom őszintén, hogy
én nagyon örülök, hogy eltörölték ezt a kötelező főiskolai belépőt, mert szerintem ez egy erőltetett motiváció volt a Kormány
részéről, viszont attól, hogy eltörölték még ugyanúgy megkapjuk a plusz pontokat az egyetemre, főiskolára jelentkezéskor, 28
vagy 40 pontot vihetünk tovább, attól függően, hogy kinek milyen nyelvvizsgát sikerül letennie - sorolja Bence.
A törvényhez és a követelményekhez alkalmazkodni kell. Akinek még nincs nyelvvizsgája, az reménykedik, hogy két hét
múlva, vagy akár a felvételi előtti utolsó pillanatban nem vonják
vissza a sokaknak kedvező enyhítő módosítást.
- A törvényalkotók legutóbbi álláspontja szerint nem kötelező a
B2-es vizsga a továbbtanulóknak, bár nálunk nagyon sokan azzal a kezükben érettségiznek már - tudtuk meg Erdős Zitától,
a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és
Kollégium angoltanárától. - A jelenlegi törvénymódosítás nálunk a nyelvtanítást nem befolyásolja, ám lehet, hogy a gyerekek egy kicsit megkönnyebbültek és könnyebben veszik majd
az akadályokat, ha nem lesz előttük az a nehézség, hogy kötelezően teljesíteniük kell a nyelvvizsgát. De a helyzeten ez nem
változtat, hiszen ha bekerül az egyetemre, ott csak úgy kaphat
diplomát, ha lesz nyelvvizsgája. Tapasztalatom szerint érdemes
ezt most, a középiskolás évek alatt, az érettségiig megszerezni,
hiszen az egyetemi tanulmányok mellett sokkal nehezebb nyelvvizsga-bizonyítványt szerezni. Most, hogy eltörölték a nyelvvizsga-kötelezettséget, továbbra is él a plusz 28 pont középfokú esetén, felsőfokú vizsgánál pedig a 40, úgyhogy érdemes a
pontokat gyűjtögetni. Aki emelt szintű érettségit tesz és minimum 60%-ot teljesít, az plusz 50 pontot kaphat az emelt szintű
érettségiért, viszont ha valaki angol szakra akar például felvételizni, akkor neki kötelező emelt szinten érettségiznie, ami ugye
50 pontot ér, viszont így már a középfokú nyelvvizsgáért nem
kaphat 28 pontot, tehát kétszer ugyanazért a dologért nem kaphat pontot.
berta
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Tehetségnapok
a Kazinczyban

Színes és egészséges délután volt.
választhatott vagy aerobicozott velünk.
Mindezek után egészséges és mézes falatkákat kóstolhattunk és megismerkedhettünk a méz gyógyító hatásaival. Megtekinthettük a Karakter Alapfokú Művészeti Iskola táncosainak bemutatóját. Mindennapi egészségünk címmel memóriaés logikai játékok, kifestők, találós kér-

dések várták az érdeklődőket. Az aulában
pedig mindvégig az egészséges életmódról szóló rajzfilmeket vetítettünk. A zene sem maradt el a nap programjából. A
Bridge együttes nagyon jó hangulatot teremtett programunk zárásaként.
Baloghné Zsipi Hajnalka
szervező

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola a Kazinczy
Gyermekei Alapítvány közreműködésével idegen nyelvi tehetségnapokat szervez. Hetedik és nyolcadik évfolyamos tanulóink középfokú szóbeli és írásbeli próbanyelvvizsgát tehetnek angol nyelvből a Langwest Nyelvi Központ nyelvvizsgáztató tanárainál. Az ötödikesek és a hatodikosok angol
nyelvű szavalóversenyen vesznek részt. Iskolánk minden tanulója számára játékos nyelvi versenyt és angolos fotózást
szervezünk. Tanulóink részére előzetesen idegen nyelvi alkotópályázatot hirdettünk mese, vers és képregény kategóriákban. A pályázatra beérkezett legjobb alkotásokat a tehetségnapok keretében könnyített olvasmányokkal díjazzuk.
Köszönjük a program megvalósításához nyújtott támogatást a
„Tiszaújváros jövőjéért” Alapítványnak.
Makkainé Chmara Marianna
		
igazgató
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Félreértések, hibák,
hiányos kommunikáció

Mélységesen lesújtott engem és a csoportot is a cikk (Tiszaújvárosi Krónika 47. sz.), melyben így írnak egy országos kezdeményezésről: „A pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve.” valamint, hogy „ A közterületen történő faültetés szerintem nem társadalmi munka, hanem komoly szakismeretet igényel.” Az első, nemcsak nem ide illő hasonlat, hanem még sértő is, főleg egy ilyen célú kezdeményezésnél. A második kapcsán felhívnám a szerző figyelmét a 10 millió Fa valamennyi
csoportjára!
Az elültetett fák között voltak, amik szabadgyökerűek voltak, de
földlabdás és konténeres csemetéket is ültettek a civil csoportok
(van, amit karóval és van, amit a nélkül). Fiatalok és idősek egyaránt, rengeteg gyermek is örömmel vett részt a november 9-ei
országos eseményen. És bizony nincs szakismeretük. Akkor az
a 6101 fa, amit aznap ültettek a civilek ezek szerint mind szakszerűtlenül lettek ültetve? Nem hinném; főleg, hogy a vezetőség
tagjai között is van szakember. Nekik köszönhetően még ültetési kisokos is megjelent, melyet a csoport tagjai elolvastak ültetés előtt. Nem vagyunk tapasztaltak, ez igaz; de ez nem jelenti
azt, hogy mindent rosszul csináltunk.
A teljes ültetést 2 hónapig szerveztük (mi szeptember óta vagyunk
a 10 millió Fa tagja). Ez idő alatt többször bementem az önkormányzati hivatalba, hogy beszéljek az illetékessel. Ő mondta,
hogy tervezet benyújtása szükséges, ha közterületen akar valaki
ültetni. Ezt én meg is írtam, benne olyan fajokkal, melyek bírják
a város talaját, a helyszínt (amit egyébként még a városüzemeltetés egyik munkatársa ajánlott), és az ültetés idejét. A tervezet október 24-én le is lett adva. Amire nem tértem ki a beadványban,
azt e-mailen keresztül beszéltük meg. Miután a felmerülő kérdésekre választ adtam, az illető az e-mail végén azt írta, hogy karókkal meg lesznek jelölve a fák helyei (okt.28.). A csoporttal örültünk, hogy már csak a fákat kell megvásárolni, és november 9-én
ültethetünk. Nagyjából két hét telt el az utolsó e-mail és az ültetés
között. Az ültetés előtti napon (nov.8.) elmentünk a szabadgyökerű fákért, amik úgy lettek kiszedve, hogy azokat másnap ültethetjük is. Egy teljes napot azonban kint a földből, sötét helyen töltöttek. Ez egy növénynek elég nagy stressz, főleg, hogy azok, mint
írtam szabadgyökerűek voltak.
Minden készen állt. November 9-én, az ültetés napján azonban
szomorú dologgal szembesült a csapat. Egy árva karó sem volt
kitűzve. Kérdem én, hogy mi történt azalatt a majdnem két hét
alatt? Hogy lehet az, hogy mi időben jeleztük szándékunkat az
önkormányzat felé, de a Városgazda, nem tudott róla, hogy mi
ültetni megyünk? Azonban a fák már ott voltak, a csoport ott
volt, tehát én próbáltam kijelölni a helyeket, azt figyelembe véve, mekkorára nő az adott faj. Az ültetés további része szakszerű volt; tehát elég nagy volt az ültető gödör, a tápanyagot a faiskola által ajánlott virágfölddel oldottuk meg, így abban is biztosak lehettünk, hogy a gyökeret nem sérti majd semmi (a trágya
ugyanis megégetheti a gyökérzetet), valamint alaposan beöntöztük az összes ültetett csemetét (a vizet mindenki kannákban hozta otthonról, ugyanis a közeli közkút el lett zárva idő előtt). Mindenki boldog volt a nap végén, hiszen tettünk valami jót aznap is
a környezetért, a jövőért.
Azonban később jött egy e-mail az említett városüzemeltetési
munkatárstól, hogy nincs jó helyen pár fa s, hogy hol van az engedély. Arról, hogy papíros engedély kell a csapatom egyik tagja sem tudott és én sem! Ő sem mondta, pedig jó pár alkalommal
beszéltünk. Tehát szerintem nemcsak én hibáztam, hiszen amikor az e-mailezés végén írta, hogy ki lesznek tűzve a karók, úgy
gondoltam rendben is vagyunk. A problémás fákat azonban már
másnap átültették a civilek, amiért rettentően hálás vagyok nekik! Ez is mutatja, mennyire fontos a csoportnak ez az egész. Én
abban vagyok hibás, hogy nem tudhattam milyen csövek vannak
a föld alatt, továbbá azok merre mennek. Többször jeleztem a
városüzemeltetési munkatársnak, hogy tanácsot, segítséget mindig szívesen fogadok, mert fiatal vagyok és tapasztalatlan. Ezért
sem értem, miért kell olyan dolgot rám és a csoportra hárítani,
amiért nem mi vagyunk a hibásak.
Azonban egy apróságot a cikk írója elfelejtett leírni. Ehhez az
információhoz az illető városüzemeltetési munkatárstól jutottam hozzá, s igencsak fontos a cikk szempontjából. A korábbi
évtizedekben szakértők által át nem gondolt faültetések hibáit is
most igyekeznek orvosolni, ezért szednek ki annyi fát, és pótolják azokat. Tehát nem egy civil csoportra kellene hárítani a felelősséget, amikor szakemberek is követnek el hibákat. Emberek vagyunk, mind hibázunk és az elkövetett baklövéseinkből
tanulunk. Jobban örültem volna, ha a cikk szerzője először velem próbálja meg felvenni a kapcsolatot, mielőtt olyan cikket ír,
amihez csak egy oldalról van információja. Hiszem, hogy a jövőben ilyen félreértések és hibák nem fordulnak elő, ugyanis a
10 millió Fa - Tiszaújváros folytatni szándékozik, amit elkezdett: fákat szeretnénk ültetni! Tenni akarunk a jövőért! Véleményem szerint ez a konfliktus a kommunikáció hiánya miatt következhetett be. A jövőben mi is jobban oda fogunk figyelni arra, hogy a kommunikáció hatékonyabb legyen, és az ehhez hasonló eseteket elkerüljük. Ha hibázunk, azt mi belátjuk és reméljük, nem csak mi vagyunk erre képesek.
Németh Nikolett
10 millió Fa - Tiszaújváros

5. oldal

Napraforgó bál

Közel másfélmillió a gyerekeknek

Húsz évvel ezelőtt néhányan
gondoltak egy merészet és
létrehozták a Napraforgó
Alapítványt, amely az Éltes
Mátyás Iskola tanulóit, később az „Esély” Napközi Otthon lakóit is támogatták és
támogatják a mai napig. Az
alapítvány lehetőséget biztosít a sajátos nevelést igénylő
gyerekeknek, hogy programok, kirándulások, táborok
alakalmával élményeket szerezhessenek.
Az idei jótékonysági bálon a tervezettnél
is jóval többen, 170-en gondolták úgy,
hogy segítenek. Nem csak a lakosság és a
cégek álltak az ügy mellé, az önkormányzat idén is támogatta az alapítvány munkáját, 400 ezer forinttal.
- Nem tudjuk eléggé megköszönni azt a
munkát, amit nap, mint nap a gyerekekért
tesznek ezek a nagyszerű emberek - kezdte ünnepi beszédét Molnár István alpolgármester. - A napokban utána néztem annak, hogy körülbelül mennyi az átlagéletkora az alapítványoknak. Azt kell mondanom, hogy a szervezetek 32 százaléka éri
meg a 20 évet. Azt gondolom, az, hogy a
Napraforgó Alapítvány ilyen hosszú időn
keresztül, ilyen eredményesen működik,
annak is köszönhető, hogy olyan lelkes
emberek állnak az ügy mellett, akik ezt
a munkát hivatásuknak tekintik, sajátjaikként nevelik, szeretik a gyerekeket.
Bár az alapítvány két évtizeddel ezelőtt
jött létre, jótékonysági bálokat csak később kezdtek el szervezni.
- Rendhagyó alkalom ez a mai - nézett
körbe a vendégseregen Hok Csaba, a Ti-

A fiatalok műsorral köszönték meg a támogatást.
szaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője. - Én nagyon sok jótékonysági rendezvényen veszek részt a
városban, de meg kell, hogy mondjam,
olyan bálon, ahol ennyi segíteni, támogatni akaró embert jött volna össze, még
nem voltam. Mit sem bizonyít ez jobban,
mint azt, hogy adakozni, segíteni jó, főleg olyan gyerekeket, akik egy simogatásért, egy mosolyért, egy ölelésért odaadják a szívüket és a lelküket.
A jótékonysági bál bevétele 1 millió
300 ezer forint lett, amiből finanszírozni tudják az Éltes iskola tanulóinak és az
„Esély” Napközi Otthonban lévő fiatalok
programjait, táborait. Az elmúlt időszakban az Éltes udvarán lévő játékelemeket le kellett bontani, mert elkorhadtak,
veszélyessé váltak. A helyükre azonban

egyelőre nincs lehetőség újakat építeni. A
bálon befolyt pénzből az udvari játékokat
is szeretnék pótolni, így ennek a tervnek a
megvalósulása is elérhetővé válik.
- Nagyon sokat gondolkodtam, hogy mit
is mondhatnék, hogyan is köszönhetném
meg azt a rengeteg jóságot, ami az elmúlt
évtizedekben érkezett hozzánk - mondta
köszöntőbeszédében Kántor Zsolt, az alapítvány kuratóriumának elnöke. - Kezdhetném sorolni a neveket, és azt, hogy kinek mennyi munkája van az elmúlt húsz
évben. A sor azonban végtelen. A kollégáknak is megköszönöm a munkájukat,
a hozzáállásukat, hivatástudatukat, de ezt
sem érzem különlegesnek, hiszen minden
évben megteszem ezt. Mégis, bármennyire szeretném, nem tudok mást tenni, csak
újra és újra köszönetet mondani.
ema

Közlekedésre, balesetmegelőzésre koncentrálva

Folytatódott a Sulizsaru program

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság fő célkitűzéseként
szerepel a közlekedési helyzet javítása, ezért 2019-ben
erre alapoztuk a város által
támogatott Sulizsaru elnevezésű programot is.
A program elsősorban az általános iskolás gyerekeket érinti
a város négy iskolájában.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Alosztályának munkatársai
eddig két iskolában tartottak
előadásokat és vetélkedőket, melyek témái elsősorban közlekedési jellegűek voltak. A gyerekek többek között KRESZ totót is kitöltöttek.
Némely kisiskolás a rendőröket is meglepő ismeretekről tett tanúbizonyságot a
közlekedés terén.
Az előadások megtartása során a kollégák
elsősorban a gyerekeket érintő veszélyforrásokról, a helyes közlekedésről adtak
tájékoztatást. Így többek között téma volt
a kerékpáros közlekedés, a láthatóság, a
gyalogos közlekedés szabályai, a téli közlekedés veszélyei, stb.

A sulizsaruk a veszélyforrásokról, a szabályos közlekedésről tájékoztatták a gyerekeket.
A gyerekek élvezettel hallgatták az előa- A program során 202 gyermek részesült
dásokat, örömmel vettek részt a versenye- díjazásban, elismerésben.
ken.
Kapitányságunkon kiemelten fontosnak
A kiosztott díjak között különféle kerék- tartjuk a helyes közlekedésre való nevepáros felszerelések - bukósisak, lámpa, lést, melynek egyik fontos állomása lefényvisszaverő prizma, karperec, mel- het az említett program hatékony végrelény, kerékpáros kulacs - voltak, a leg- hajtása.
ügyesebbek fődíjként rollert vehettek át.
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

Köszönet a támogatásért
„Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében,
ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.”
(Kor. 9:7)
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik jelenlétükkel, támogatásukkal hozzájárultak a Tiszaújvárosi
Szent István Katolikus Általános Iskola Szülők - Nevelők
báljának sikeréhez. A bevételből iskolánk tanulóit támogatták.
Gál Benjáminné
igazgató

kronika@tiszatv.hu

Ifjú zenebarátok
a Széchenyiben

November 21-én az ifjú zenebarátok napja alkalmából hangversenyen vehettek részt az iskola tanulói. Széchenyis diákok
mutathatták be zenei tudásukat, hangszerjátékukat társaiknak.
A hangszerek megszólaltatását és sokféle zenei darab előadását követően zárásként az iskola közösen énekelt. Köszönjük a
felkészítést a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola Vándor Sándor Zeneiskola pedagógusainak, és a szervező kolléganők munkáját. Tanulóinknak gratulálunk eddig megszerzett tudásukhoz, és további sikereket kívánunk!
				
Rácz Zita

6. oldal

Hirdetés

2019. november 28.

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 Kft. szerkesztősége

Kultúra

2019. november 28.

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

December 2. (hétfő) 17.00 óra
Csillaglesen - Jelentős ünnepeink csillagászati alapjai
Klubvezető: Szutor István amatőr csillagász
December 5. (csütörtök) 17.00 óra
Csütörtöki töri - „Boszorkányok márpedig nincsenek”(Könyves Kálmán)
Előadó: Tóth Réka középiskolai történelemtanár
Óvárosi KULT Galéria
A Tiszavirág Foltvarró Kör adventi kiállítása
Látogatható: december 20-ig

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR

Ismerjük meg helyi értékeinket! A tiszaújvárosi ártéri erdők
és a Morotva-holtág a Tiszaújváros Települési Értéktár kiállítása
Helyszín: a könyvtár földszintje
A kiállítás január 18-ig látható
November 28. (csütörtök) 16.30 óra
Rajzolj és alkoss velünk!
Vezeti: Barnóczki Ulrike gyermekkönyvtáros, grafikus
Helyszín: a gyermekkönyvtár
December 3.(kedd) 17.00 óra
Családi mesedélután - A furfangos Mikulás
A Tekergő Bábszínház bábelőadása
Helyszín: a könyvtár aulája
December 4. (szerda) 14.00 óra
A Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub összejövetele
Helyszín: a könyvtár előadóterme
December 4. (szerda) 17.00 óra
Stílusosan a munkahelyen - A harmonikus megjelenés szabályai a munkahelyen
Előadó: Tankó Judit stylist, szín- és stílustanácsadó
Helyszín: a könyvtár előadóterme
December 7. (szombat) 11.00 óra		
„Angolozó” társalgási klub
A beszélgetést vezeti: Pomichal Anna idegennyelvi kommunikátor
Helyszín: a könyvtár előadóterme

TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR

November 29. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután - Játéklehetőség logikai és stratégiai társasjátékokkal, kártyajátékokkal
Játékmester: Borsósné Doktor Éva könyvtáros
December 3. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit

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.

7., nap:
Vissza az alaptáborba

A csúcshódítást követő reggelen frissen
ébredünk, saját készítésű reggelink
(persze zabkása) elfogyasztása után bevárjuk az 5130 méteren sátrazó társainkat, és elbúcsúzva az egyes tábortól útra
kelünk Szergej barátunk alaptáborába. Az
időjárás az elmúlt napokban elkényeztetett minket, és ez szerencsére a mai napon
is folytatódik tovább.
A visszautat mindössze egy orosz fiatal
párocska esete színesíti, akikkel a keskeny, meredek lejtős úton szembetalálkozunk. A fiatal hölgy az omladékos meredek résznél, ami valóban nagyon keskeny és mély szakadék húzódik alatta,
kis csacsi módjára megmakacsolja magát
és nem hajlandó továbbmenni. Láthatóan
pánik lesz úrrá rajta. A párja minden praktikát bevet az előrehaladás érdekében, átveszi a hölgy hátizsákját is, de a kislány
még zsák nélkül sem bizonyul elég bátornak a továbbhaladáshoz.
Nagy nehezen kikerüljük őket, és leküzdve a vörös hágóra való feljutáshoz szükséges kb. kétszáz méter szintet (még mindig
4000 méter felett vagyunk) tovább folytatjuk ereszkedésünket az egyre zöldebb
és virágosabb területeken át a beszállási
pontig. Szergej éppen akkor fékez le az
UAZ-zal, amikor mi odaérünk, így lelkes
üdvözlések közepette beszállunk a járműbe és az iszonyatosan rossz úton - miközben erősen kapaszkodunk, amibe csak tudunk - visszavisz minket az alaptáborba,
ahol néhány nappal korábban pamíri kalandjaink elkezdődtek.
A táborban sátraink újbóli elfoglalása
után úgy döntünk, hogy pótoljuk az elmúlt napok során a higiénia területén felhalmozódott lemaradásunkat. A lányok

A Tisza TV műsora

November 28., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána a szerdai adás ismétlése
Héthatár: Top 100 - Tűzoltó adomány - Napraforgó jubileum - Karácsonyi gyűjtés a rászorulóknak - Tabletes nyelvoktatás - a Márkus alapítvány díjazottjai - Foltvarró kiállítás - Sport
Hétről-Hétre: Szalagavató - Route 35 Country band - Chess
in the City - Közelmúlt – Karácsonyi művészeti vásár - Röplabdasikerek - Kosár- Foci
Utána a testületi ülés ismétlése
December 2., hétfő
18:00 Sporthétfő: a Tiszaújváros - DVTK II. bajnoki
labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről
December 4., szerda
18:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Véradóünnep Mecénás ösztöndíjak - Év végi rendezvények - Sport
18:15 Hétről Hétre: Mikulástól Karácsonyig - Közelmúlt Sport
18:45 Fogadóóra Fülöp György polgármesterrel
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Búcsú a csúcsoktól.

Az expedíció tagjai a teljesítésért járó oklevelekkel.
helyben „zuhanyoznak” fejenként öt euró díjazásért egy kerti illemhelyre emlékeztető alkalmatosságban, amelynek a tetején lévő víztartályba Szergej fia és segítője vödrökkel tölti fel a gázpalackkal
melegített vizet.
A fiúk eközben eleget téve a férfiasság lovagi követelményeinek a viszonylag közeli - kb. másfél kilométerre lévő - tavacskában tisztálkodnak meg. A víz hőfoka óvatos becslések szerint sem haladja meg a tíz Celsius fokot, de jólesik a felfrissülés az elmúlt napok megpróbáltatásai után.
Megújulva, friss erőre kapva megebédelünk és élvezzük a Pamír harmóniáját, lelkiekben is fürdünk a természet adta örömökben. Később meglátogatjuk a szomszédos táborokat némi szuvenírvásárlás
gondolatával.
Este - miközben az eső kitartóan zuhog elég hosszan a jurtában maradunk vacsora után, beszélgetünk és - mint már korábban említettem - elfogyasztunk kollektíven egy üveg kirgiz vodkát, megünnepelve sikeres küldetésünket, helytállásunkat.

8. és 9. nap:
Búcsú Kirgizisztántól

Másnap reggel átvesszük ünnepélyes keretek között Szergejtől a teljesítésért járó
okleveleket, és az elköszönést követően
az időközben értünk jövő kisbusszal elhagyjuk a Pamírt.
A már egyszer lefestett gyönyörű Selyemúton hatórányi utazás után visszatérünk Osh városába, a civilizációba. Mivel az időjárás előre nem látható szeszélyei miatt egy tartaléknap volt betervezve
a naptárunkban, ezt a napot gondtalan városnézéssel, múzeum- és étteremlátogatással töltjük. Élvezzük a civilizáció adta örömöket és a kirgiz nép vendégszeretetét. Szívünkbe zártuk a kirgiz emberek
barátságát és kedvességét, amelyet irányunkban tanúsítottak.
Az utolsó napon hajnali háromra jön értünk a repülőtéri transzfer kisbusz a hotelhez, tehát időben kell felkelni. A repülőtéren többszörös ellenőrzésen esünk át,
a katonaruhába öltözött személyzet szúrós szemmel méreget bennünket, ebben a
pillanatban nem érezzük a legendás kirgiz vendégszeretetet, amelyet az elmúlt
napokban megtapasztaltunk.
A beszállási idő elérkeztével lassan araszolunk a kijáratnál lévő utolsó ellenőrzés felé. Ekkor meglepetésünkre hirtelen

az ajtóhoz viharzik egy egyenruhás hölgy
és angolos kiejtéssel kiabálni kezdi a neveinket. Engem - aki több mint húsz évet
éltem az előző rendszerben - villámcsapásként ér a szituáció, és lelki szemeimmel már látni vélem magamat, ahogy bilincsben elvezetnek valamilyen rabszállító autó irányába, kutyás őrökkel kísérve.
Szerencsére és legnagyobb ámulatunkra mindössze az történik, hogy a beszállókártyáinkat összetépik és kicserélik, de
az új kártyák már a repülőgép business
class ülőhelyeire szólnak és nem a turista
osztályra, ahová eredetileg megvásároltuk őket. Az itt kapott ellátás minden képzeletünket felülmúlja, több fogásból álló
reggeli, bőséges italválaszték és megkülönböztető figyelem a jutalmunk. Így búcsúzik tőlünk Kirgizisztán, remélhetőleg
nem örökre!
Apró utózöngéje az utazásnak, hogy a
feladott poggyászaink nem érkeznek meg
időben a bécsi repülőtérre - Moszkvában
maradtak -, így a szükséges adminisztrációt követően hazaindulunk.
Meglepetésünkre másnap Szlovákiából,
a kassai a repülőtérről egy szlovák fiatalember hiánytalanul házhoz szállította elveszettnek hitt felszerelésünket. Erre
szokták azt mondani, hogy minden jó, ha
a vége jó!
Szerintem mindnyájan végiggondoltuk
már azóta magunkban, hogy mik az út tanulságai; mi az, amit jól csináltunk a felkészülés során, és min kellene legközelebb változtatni. Mert, hogy lesz legközelebb is, ha rajtunk múlik, az egészen bizonyos!
*
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani
az expedícióban résztvevő társainknak a
kellemesen eltöltött napokért, a közös kalandért, a kölcsönös segítségekért! Igazi
csapat voltunk, egy nagy család.
Köszönjük Kovács Albertnek és Kovács
Zoltánnak - akiket már csak néhány 7000es hegycsúcs választ el attól, hogy Hópárduccá váljanak - hogy meghívtak magukkal erre az expedícióra, a szervezést
és irányítást, hogy engedtek minket a hegyen is önálló döntéseket hozni, de a figyelmük soha nem lankadt a kritikus pillanatokban.
Köszönjük Kirgizisztánnak a vendéglátást, a kirgiz embereknek a sok kedvességet és mosolyt, biztos vagyok benne,
hogy még visszatérünk újabb kalandok
reményében!
(Vége)

8. oldal

Közlemények

Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros Város Önkormányzatának

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 a természetben 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 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

a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet

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

Képviselő-testülete pályázatot hirdet
gazdasági igazgatói (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A megbízás kezdő napja: 2020. február 1.
Megszűnésének időpontja: 2022. december 31.
Pályázati feltételek:
- Felsőoktatásban szerzett szakirányú végzettség, mérlegképes könyvelői képesítés,
- Legalább három éves vezetői gyakorlat,
- Felhasználói szintű informatikai rendszerismeret,
- Büntetlen előélet,
- Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. december 20.
A pályázat elbírálásának ideje: 2020. január 30.
A pályázat teljes szövege megtalálható a Polgármesteri Hivatal honlapján: (www.varoshaza.tiszaujvaros.hu)

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.
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

2019. november 28.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Dr. Fülöp György polgármester,
a 2. sz. választókerület képviselője
2019. december 02-án (hétfőn) 13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal
I. emeleti önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés alapján
történik, negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését
az 548-010-es telefonszámra várjuk.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Dr. Juhos Szabolcs jegyző
2019. december 04-én (szerdán) 13.00 órától 15.00 óráig
ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentés alapján történik, negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését
az 548-014-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Kiss Zoltán
a 3. sz. választókerület képviselője
2019. december 4-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői szoba.
Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Jézsó Gábor az 1. sz. választókerület képviselője
2019. december 02-án hétfő) 16.00 órától
Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltatóház)
2019. december 03-án (kedd) 16.00 órától
a Tisza-parti városrészben
(Tisza-parti Szabadidőház, Neumann J. út 1.)
fogadóórát tart.
Polgármesteri Hivatal

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

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 28.

Köszönetnyilvánítás
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár a 2019-es
évben is változatos, színvonalas rendezvényeket kínált Tiszaújváros és vonzáskörzete kultúraszerető közönségének.
A magyar kultúra napja, Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál, Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztivál, Tiszaújvárosi Városnap Szent István-nap, Hajdúk a szigeten, Színház Határok Nélkül
- hogy csak a legnagyobb rendezvényeket említsük.
A szakmában és a nagyközönség körében számos elismert
művész és társulat - akiknek neve garancia a sikerre - fellépett
nálunk az év folyamán.
Fantasztikus kiállítások, rengeteg program, bemutatók és
több tízezer látogató!
A Tiszaújvárosi Derkovits Művelődési Központ és Könyvtár
nevében szeretnék köszönetet mondani szponzorainknak az
anyagi támogatásért, mellyel nagymértékben hozzájárultak
rendezvényeink színvonalas lebonyolításához és sikereihez.
Külön köszönetet mondunk fő támogatóinknak: Tiszaújváros
Város Önkormányzatának, a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítványnak, a MOL Petrolkémia Zrt.-nek, az OTP Bank Nyrt.nek, az Inno-Comp Kft.-nek és a Castello Cukrászdának,
hogy kiemelten fontosnak tartották a kultúra támogatását.
Köszönjük látogatóinknak, közönségünknek, hogy figyelmükkel és jelenlétükkel megtisztelték rendezvényeinket!
Mátyás Zoltán
igazgató

Közterület-felügyelő
munkakör

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Jegyzője pályázatot
hirdet 1 fő közterület-felügyelői munkakör betöltésére határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Képesítési előírás:
- A 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 30. pontjában foglaltak
szerint.
Bérezés és juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvény és Tiszaújváros Vá-ros Önkormányzatának 9/2014.
(III.28.) rendelete szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 18.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 15.
Az állás 2020. január 20-tól tölthető be.
A pályázatokat Tiszaújváros Város Önkormányzatának Jegyzőjéhez kell címezni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
A pályázat teljes szövege megtalálható a Polgármesteri Hivatal honlapján: (www.varoshaza.tiszaujvaros.hu)

Közlemények/Hirdetés
A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet:
ÜZEMELTETÉSI MUNKATÁRS
munkakör betöltésére, 3 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló munkaszerződéssel.
Munkaköri feladatok: A távhőszolgáltatási üzem műszaki,
karbantartási, beruházási feladatainak előkészítése, koordinálása, az üzemvezető munkájának támogatása.
Pályázati feltételek:
• műszaki területen szerzett (gépészmérnöki vagy gépésztechnikusi) végzettség
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• B kategóriás jogosítvány
Előnyt jelent:
• energetikai szakirányon szerzett végzettség
• tiszaújvárosi lakhely
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai, fényképes önéletrajz
• motivációs levél
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy pozitív elbírálás esetén vállalja az erkölcsi bizonyítvány beszerzését a munkaszerződés megkötésének időpontjára
• oklevelek, bizonyítványok másolatai
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 20.
A pályázat benyújtásának módja:
• postai úton: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F., vagy
• személyesen a Társaság titkárságán, munkanapokon 8-14
óráig, vagy
• elektronikus úton a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címre küldve, a tárgy rovatban „üzemeltetési munkatárs” feltüntetésével
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 10.
Bérezés: megegyezés szerint. Az állás 2020. január 15-től
tölthető be.
Érdeklődni a 49-544-310 vagy 544-325 telefonszámon, illetve a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címen lehet

Roma ruhaosztás

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Tiszaújvárosi Roma Polgárjogi Mozgalom és a Tiszaújvárosi Cigány Nagycsaládosok Szervezete a rászoruló roma családok
részére használt ruhákat oszt 2019. november 30-án (szombaton) 10,00 órától. Helyszín: Tiszaújváros, Rákóczi utca 81.
szám.
Farkas Sándor elnök

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

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2019. december

DECEMBER

Helye

Ideje

Kinek a részére

02. hétfő

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

03. kedd

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

04. szerda

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

09. hétfő

Hunyadi iskola

7.30-10.00 és 14.00-16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja

7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30

Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés

Kazinczy Ház I. em. 73/1.

7.00 - 16.30

Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák
gyermek és alkalmazott befizetés

Tiszaparti Szabadidőház

11.00 - 12.00

Szociális étkezők

Érvénytelen kártyák
Tájékoztatjuk a Tiszaújváros kártya elfogadóhelyeket, hogy
2019. március 26. és 2019. november 15. közötti időszakban
az alábbi vonalkód-számú Tiszaújváros kártyákat elvesztésük
miatt érvénytelenítettük:
107868, 106836, 100028, 109433, 105274, 105300, 103005,
106947, 106946, 110159, 100846, 104374, 100310, 108280,
104316, 100561, 106798, 107341, 101554, 108497, 108496,
108499, 108500, 101335, 101766, 110580, 100351, 108749
		
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

10. kedd

Széchenyi iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

11. szerda

Hunyadi iskola

7.30-10.00 és 14.00-16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Gondozóház

10.00 - 11.00

Szociális étkezők

Őszirózsa Idősek Klub

7.30 - 8.00

„Esély” Napközi otthon

Őszirózsa Idősek Klub

10.30 - 12.00

Szociális étkezők

Széchenyi iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja

9.00 - 12.00

Szociális étkezők

Bezárt a gombavizsgáló

16. hétfő

Tiszaszederkény Idősek Klub

10.45 - 12.15

Szociális étkezők

17. kedd

Központi Étterem

9.00- 12.00

Szociális étkezők

Hunyadi Iskola

7.30 - 11.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Gondozóház

10.00 - 11.00

Szociális étkezők

Széchenyi Iskola

7.30 - 11.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Kazinczy Ház I. em. 73/1.

7.00 - 16.30

Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák
gyermek és alkalmazott pótbefizetés

Központi Étterem

10.00 - 12.00

Szociális étkezők

Központi Étterem

12.00 - 13.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

Tiszavirág Idősek Klubja

7.30 - 12.00

Pótbefizetés és alkalmazott,szociális étkezés

Gimnázium

7.30 - 10.00

Minden étkező

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Városközponti piac és vásárcsarnok területén a lakossági gombavizsgálat
2019. november 28-ától zárva tart.
Várható nyitás:
- 2020. április (időjárás függvényében)
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
			
üzemeltető

Fenyőfák a parkolóban

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok! Tájékoztatjuk a tisztelt gépjármű-tulajdonosokat, hogy a Kazinczy Közösségi Ház, Bethlen G. út felőli parkolója fenyőfa-árusítás miatt 2019. december 09. (hétfő) 07:00 órától - 2019 december 24. (kedd) 18:00
óráig le lesz zárva. Kérjük, a gépjárművekkel máshol parkoljanak, a parkolót ne használják, mert a gépjárműveket elszállítják. Köszönettel:
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

12. csütörtök

18. szerda

19. csütörtök
20. péntek

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait - OTP, K&H, MKB Szép Kártyát elfogadunk!
Felhívjuk a figyelmet,hogy az 1/2016.(I.28.) a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet értelmében a térítési díjat tárgyhó 10-ig kell befizetni!

Hirdetés

10. oldal

2019. november 28.

TÁJÉKOZTATÁS
A LAKOSSÁGI HULLADÉKGYŰJTŐ UDVAROK HASZNÁLATÁRÓL
A BESZÁLLÍTHATÓ HULLADÉKOK KÖRE
A HÁZTARTÁSBAN KELETKEZŐ:

Nem veszélyes hulladékok
• építési, bontási hulladékok (tégla, cserép, kerámia, beton, föld és kövek, illetve ezek keveréke);
• termékként tovább nem használható gumiabroncsok;
• papír és karton, üveg, műanyagflakon, fólia;
• zöldhulladék: nyesedék, gallyak, fű, lombok, egyéb fahulladékok;
• nagydarabos hulladékok (bútorok, nagyméretű felújítás után megmaradó lomok, háztartási tárgyak és berendezések, pld. műanyagkád, kézmosó, elhasznált konyhai eszközök);
• elektromos és elektronikai hulladékok (hűtő, tévé, rádió, kisméretű háztartási készülékek);
• fémek és fém csomagolási hulladékok (alumínium doboz, sárga- és vörösréz, vas és acél
stb.);
• sütőolaj.
Veszélyes hulladékok
• szárazelem, akkumulátor, festék- és lakkmaradékok csomagolóeszközeikkel együtt,
használt motorolajok, azok csomagolásai, növényvédőszer-maradékok, fénycső és izzó.

A HULLADÉKUDVAR IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI:

A hulladékudvarba történő beszállításkor a lakossági ingatlanhasználó köteles lakcímkártyáját és személyi igazolványát, valamint az esedékes közszolgáltatási díjnak a Koordináló Szerv felé történő megfizetését igazoló bizonylat másolatát a hulladékátvevőnek bemutatni.
Kérjük, hogy a fenti igazolványokat magukkal hozni szíveskedjenek, az igazolványok hiányában, - a hatályos jogszabályok előírásai értelmében - az átvételt meg kell tagadnunk.
A hulladékok elhelyezése díjtalan.
A HULLADÉKUDVARBA BESZÁLLÍTHATÓ HULLADÉKOK MENNYISÉGE INGATLANONKÉNT:
• negyedévente 250 kg nem veszélyes hulladék,
• évente 100 kg veszélyes hulladék.
A mennyiségi korlátozás alól kivételt képeznek az elkülönítetten gyűjtött csomagolási (papír, karton, PET palack és PE fólia, valamint üveg- és fémhulladékok), melyekből korlátlan mennyiség
adható át a hulladékudvarban.
TISZAÚJVÁROSI HULLADÉKUDVAR
3580 Tiszaújváros, Perényi Péter utca 1144/39 hrsz.
kedd – péntek: 10:00 – 18:00; szombat: 08:00 – 16:00
Ügyfélszolgálat: +36 21 3500 111 ● ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

Hasznos téli tudnivalók

Hogyan védjük az ivóvízmérőinket
és a vízvezetékeinket a fagykárok ellen?

A fagyok beköszöntével érdemes idejében megtennünk a szükséges óvintézkedéseket, hogy elkerüljük a hideg
hatására bekövetkező ivóvízmérő-meghibásodás helyreállításának, illetve a vízelfolyás miatt jelentkező magasabb vízdíjszámlának a költségeit. Az ÉRV. Zrt. felhívja a figyelmet a vízvezetékek és az ivóvízmérők fagy elleni védelmének fontosságára, amely a belső hálózaton a Felhasználók feladata. A megrongálódott ivóvízmérő
javításának, pótlásának teljes költségét a Felhasználó köteles a szolgáltatónak megtéríteni. Fokozott elővigyázatossággal a károk és a bosszúságok elkerülhetőek. Hogyan?
Rendszeresen vizsgáljuk meg, hogy nincs-e víz az aknában, ellenőrizzük az aknafedlap illeszkedését, megfelelő zárását. Ügyeljünk rá, hogy ha az ivóvízmérő-akna fedele zsanéros, mindig lehajtott állapotban legyen. A
helytelenül visszarakott aknafedlap balesetveszélyes, valamint a beáramló hideg levegő az ivóvízmérő elfagyását okozhatja. A fedlap belső felületét az akna nyílásánál megfelelő szigeteléssel (pl.: hungarocellel) lássuk el,
a szigetelés az akna mennyezetére is javasolt. Az ivóvízmérő műanyag fedelét tartsuk lehajtott állapotban az elfagyás elkerülése érdekében.
Ha az ivóvízmérő, illetve a csövek a talajszinttől egy méternél kisebb távolságra vannak, ajánlatos külön hőszigetelésről gondoskodnunk. A hó szintén védelmet nyújt, ezért csak az ivóvízmérő-leolvasás/ellenőrzés előtt célszerű az aknáról ellapátolni a havat.
Nemcsak az aknákban, hanem a pincékben is ki vannak téve a fagyveszélynek az ivóvízmérők. Ebben az esetben mindenképp ügyeljünk arra, hogy a téli hónapokra bezárjuk az ablakokat, illetve ahol kell, kicseréljük a törött üveget.
A lakótelepi házakban az épület összes vízfogyasztását mérő szerkezetet legtöbbször a közműalagút és a folyosó mellett kialakított tároló helyiségben szerelik fel. Az ivóvízmérő fagy elleni védelme a lakóközösség feladata.
Az épületen belüli vezetékek, illetve szerelvények esetében győződjünk meg a helyiség nyílászáróinak épségéről. Ha a falban levő vezetékben keletkezett a hideg hatására jégdugó, nem folyik a víz a csapból, mivel az elzárja a víz útját. Ha a csövet nem repesztette szét a jég, házilag is orvosolni lehet a problémát. Ilyenkor a helyiség folyamatos felfűtése jelenti a megoldást.
A lakatlan ingatlanoknál vagy a falakon kívül lévő, illetve a nem kellően szigetelt vízvezetékek, kerti csapok
esetén az ivóvízmérő és a felhasználói vízhálózat víztelenítését feltétlenül el kell végeznünk. A víztelenítéskor
ügyeljünk a víztelenítendő csőszakasz előtti elzáró szerelvény cseppmentes elzárására, és erről minden esetben
győződjünk meg, ellenkező esetben egész télen szivároghat a víz.
Tavasszal, a tartós fagyok elmúltával mindenképp célszerű alaposabban megvizsgálnunk az ivóvízmérő-akna
állapotát, különösen a hétvégi házakban. A kerti csapokat csak akkor ajánlatos üzembe helyezni, amikor már
nem várhatóak fagyos éjszakák, hiszen a hideg jelentősen károsíthatja a szerkezeteket. Az ÉRV. Zrt. szakemberei gyors és egyszerű technikát javasolnak az állapotellenőrzésre és a hálózat tesztelésére: zárjuk el gondosan
valamennyi vízvételi hely kifolyószerelvényét és nézzük meg a vízmérőt. Ha a legkisebb csillagkerék mégis folyamatosan pörög, valahol szivárgás lehet a hálózaton, ezért érdemes szakemberrel átnézetni a rendszert. Keressük meg a baj forrását és javíttassuk meg a hibás szerelvényt vagy vezetéket, emellett ajánlatos legalább havonta egy alkalommal ellenőriznünk a hálózatot és a vízmérőt.
Probléma esetén hívja az ÉRV. Zrt.. szakembereit a +(80) 22 - 42 - 42; +(48) 81 - 42 - 42 telefonszámokon!
KÖSZÖNJÜK FELHASZNÁLÓINK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT! ÉRV. ZRT.

A Napraforgó Alapítvány a sajátos nevelést igénylő gyermekekért ezúton
szeretné megköszönni támogatóinak, hogy hozzájárultak Jótékonysági estünk létrejöttéhez, illetve támogatják egész éves munkánkat.
31. sz Villanyszerelő Kft., Anikó virágüzlet, AN-RO Bizsu, Arany Holló Étterem, Árpád úti Dohánybolt, Autóker, Bán Szabina, BCB Computer Bt. BEST
Vegyeskereskedés, Bianki-Langa Lilla, Bíbor Csipke rövidáru, Birla Carbon
Hungary Kft, Bokréta Virágbolt, Borostyán Gyógyszertár, Bölcs Bagoly Könyvesbolt, Buséter Béla, Castello Cukrászda, City-Trafik, Bethlen Gábor út, Csáti Csemege, Csillagszem Optika, Díva Hajszalon, Dobár Edina, Doranda Bt.,
Dr. Fehér Csabáné, Ékszer-Sziget, Elliptic Óra és Ékszerszalon, Elliptic Óraszalon, Euro-Optika, Ferenczi Gergelyné Kádár Melinda, Fleur Max Virágüzlet, Formadó Bt, Gábor Tamás, Grand Sport Bt., GSM-Világ, Guzsalyas Díszítőművészeti Szakkör, Hair Friend Szépségszalon, Hajnalka Szalon, Hegedűs Annamária, Hollóné Dr. Baranyi Zita, Inno-Comp Kft., Juniperus gyógycentrum, Dr. Heldner Sylvia, Kerékgyártóné Kelemen Dóra, Készterv Kft.,
Kézműves ajándékbolt, Kiss Barnabás, Koscsó Lajos, Kovács Csaba, Kunné Novák Judit, Lőrincz autósbolt, Lukács Tímea, Lukács Zoltán, Masszázs –
Sotkó Edina, Mézes Erika Ildikó, Nagy Fólia, Napsugár Horgászbolt, Novák
Piroska, Ónodiné Török Éva, Pity-Pang Virágüzlet, Polonkai Jánosné, Porta
2006 Kft., Remény Gyógyszertár Bt., Rétesbolt, Scarpa pizzéria-étterem, Sebő László, Sebő-Kiss Judit, Serbán Andrea, Smallwheel Kft, Steinerné Vasvári
Éva, Szent Isvván úti Dohánybolt, Szivárvány Kisáruház, SZOL-ERI, Szőnyi
Autószervíz, Sztrohár Istvánné, Tankó Lászlóné, TatKraft GmbH, Ingolstadt,
TIFIT Sport Club, Tisza Média Kft, Tisza Patika dolgozói, Tisza-Filoxis Kft.,
Tiszapalkonya Község Önkormányzata „Értékteremtő közmunka” program,
Tiszaújváros Város Önkormányzata, Tiszavirág Foltvarrókör, Tóth Zoltán méhész, Trend Optika, Vályi Lajos, Zsákfalva Kft.,

Sport
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Kosárlabda

Képtelenség, hogy
ennyire képesek

A bajnokság 11. fordulójában a Szolnoki Olajbányász U23 csapatával mérte össze erejét a sérült
Jake Martin nélkül pályára lépő Phoenix KK. A
feszes iramú mérkőzésen egészen az utolsó másodpercekig a Phoenixnél volt az előny, a győzelmet
mégsem sikerült megszerezni.
Phoenix KK - Szolnoki Olajbányász U23
61-62 (16-8, 15-19, 15-8, 15-27)
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: Pöstényi Zoltán (10),
Kiss Balázs (13/3), Szabó Norbert (1), Szilasi Bence (6), Lajsz
Gergely (12). Csere: Tóth Viktor (9/3), Lenke Balázs (-), Eremiás Kristóf (-), Orliczki Bence (2), Molnár Bence (2), Kovács
Zoltán (6/3). Vezetőedző: Szendrey Zsombor.
Jól kezdődött a Phoenix számára a találkozó, hiszen a 2-3-as
második perc után magához ragadta a vezetést, és meg is őrizte
azt a feszült hangulatú első negyed során.
A második játékrész derekáig nem sokat változott a mérkőzés
képe. A Tiszaújváros tíz pont körül tartotta a különbséget, a
Szolnok ugyanakkor kitartóan küzdött a hátrány csökkentéséért.
A vendégek a negyed második felében találták meg a hazai játék
ellenszerét, és látványos felzárkózásba kezdtek. Az etap utolsó
perceiben már kétszer is csak két pont volt a különbség az ellenfelek között, ám végül sikerült a Phoenixnek visszavernie az
egyenlítési kísérletet.
A harmadik negyedben sem lanyhult a küzdelem hevessége. A
Tiszaújváros lendületesen harcolt a meghatározó előny eléréséért, ám a szolnoki együttes tartotta a lépést, olyannyira, hogy a
hatodik percben az egyenlítés is megszületett. A Phoenix szerencsére tartotta magát, és egy ritmusváltással ismét távolodni kezdett riválisától.
Az utolsó negyed nagy részében is úgy tűnt, hogy a hazai csapat
a találkozó esélyese. A Phoenix a nyolcadik percig tíz pont körül tudta tartani a különbséget, ekkor azonban pontatlanságok és
személyi hibák következtek gyors egymásutánban, amit a vendégek sikeresen használtak ki. Két másodperccel a találkozó vége előtt fordított a Szolnok, és a Tiszaújvárosnak már nem maradt ideje a javításra.
Fájó ez a kudarc, hiszen szinte végig a kezében tartotta a mérkőzést a Phoenix, ráadásul sorozatban a második olyan meccsét
vívta meg, amelyen a jobb összteljesítmény ellenére maradt alul
minimális különbséggel.
Szendrey Zsombor: Harminckilenc percig és negyvenöt másodpercig vezettünk. Aztán kikaptunk. Megbeszéltük, hogy védjük
ki a fordítást, de hibáztunk. Sok hibánk volt az utolsó öt percben, megzavart minket az ellenfél agresszív védekezése. Hiába
kértem a mieinket, hogy inkább gyors kosarakkal operáljunk,
mert a pont többet ér, nem voltak erre hajlandóak. Magunkra
húztuk az ellenfelet, megálltunk, és akkor már felállt védelem
ellen próbáltunk támadni, de így már nem sikerült. Ennyire vagyunk képesek.

Sakk

Kaczúr az úr

Kaczúr Flórián nemzetközi mester, a verseny győztese.
Immáron ötödik alkalommal rendezte meg a megyei sakkszövetség a Tiszaújváros Kupa elnevezésű nemzetközi sakkversenyt.
A Sportcentrumban öt nemzet 162 indulója ült a sakkasztalokhoz. A mezőnyben 3 női FIDE mester, 9 FIDE mester, 6 nemzetközi mester és 1 nemzetközi nagymester is volt.
Az Élő-pontszámok alapján 3 csoportot állítottak össze a szervezők, s mindegyikben az 1-8. helyezettek pénzdíjat kaptak. A
legerősebb „A” csoport győztese 300 ezer forinttal gazdagodott,
de még a „C” csoport 8. helyezettje is kapott 7 ezer forintot.
A dobogósok:
„A” csoport: 1. Kaczúr Flórián (Atomerőmű) 6 p., 2. To Nhat
Minh (Szigetszentmiklós) 5,5 p., 3. Tron Tuan Minh (Vietnám)
5,5 p.
„B” csoport: 1. Guivan Vasily (Nyíregyháza) 6 p., 2. Domonkos Dániel (Veszprém) 5,5 p., 3. Bakó Martin (Edelény) 5,5 p.
„C” csoport: 1. Lazsádi Kerka Lilla (DVTK) 6 p., 2. Ónodi Miklós (Velence) 6 p., Votko Vadim (Ukrajna) 5,5 p.
A teljes mezőnyt tekintve a 6 éves tiszaújvárosi Kiss Máté volt a
legfiatalabb, aki csoportjában 1,5 pontot szerzett.

Labdarúgás

Visszacsúsztak a tékozló fiúk

A labdarúgó NB III. Keleti csoportjának 16., előrehozott tavaszi fordulójában
Gyöngyösön szerepelt a Termálfürdő FC Tiszaújváros.
A Gerliczki tanítványok a félidőben 2-0-ra vezettek, de
végül vereséget szenvedtek.
Gyöngyös - Tiszaújváros
3-2 (0-2)
Gyöngyös, 100 néző. V.: Sándor.
Gyöngyös: Halasi - Fehér, Csornij, Rédei, Nádudvari (Markovics), Csoszánszki (Márkus), Tóth O., Petrezselyem, Tarnai, Nagy R., Forgács (Sári). Edző: Varga Attila.
Tiszaújváros: Tóth Cs. - Lippai, Gelsi (Orosz), Pap, Bussy, Csicsek (Bene),
Tóth M., Hussein, Bokros, Terdik, Molnár M. (Kulcsár). Edző: Gerliczki Máté.
Az elmúlt két fordulóban nem termett
babér a Tiszaújvárosnak, hazai pályán az
Eger, idegenben pedig a Füzesgyarmat
ellen is vereséget szenvedett. Gyöngyösön viszont gyorsan vezetéshez jutottak
Bussyék. A házigazdák egy vendégszölet után összehoztak egy büntetőt. A 11est Gelsi végezte el és a jó irányba vetődő Halasi mellett bevette a gyöngyösi kaput 0-1. A vezetés birtokában visszavett

Triatlon

11. oldal

a tempóból a Tiszaújváros, de az első félidő hosszabbításában újabb gólt szerezett. Terdik kapott labdát a leshatáron és
bevette a mátraaljai kaput 0-2.
A második félidőben rákapcsoltak a vendéglátók és sorra alakították ki helyzeteiket Tóth kapuja előtt. Az 51. percben
Csoszánszki adott középre a kimozduló
kapus mellett és Nagy R. közelről az üres
kapuba jutatta a labdát 1-2. A 75. percben
egyenlített a Gyöngyös. Fehér 10 méterről leadott lövését védte Tóth, a kipattanó
Forgács elé került, aki közelről már nem
hibázott 2-2. A 83. percben megfordították az állást Varga Attila fiai. Tóth Olivér játszotta magát tisztára a büntetőterületen belül és 8 méterről a hálóba lőtt 3-2.
A hátralévő időszakban az eredmény már
nem változott, így a tiszaújvárosi együttes
zsinórban harmadik mérkőzésén is vereséget szenvedett. A kék-sárgák 24 ponttal
visszacsúsztak a hetedik helyre. A Gerliczki legénység legközelebb december
1-jén, vasárnap délután 1 órától a DVTK
II együttesét fogadja.
Varga Attila: Egy félidőnyi előnyt adtunk
ellenfelünknek, az első játékrészben átjáróház volt a védelmünk és sok egyéni hibát követtünk el. Pozitívumként említhető,
hogy a folytatásban minden téren feljavul-

tunk. Kicsit nehéz, ami a csapat körül zajlik, nem könnyű így felkészülni, mert az
időnk nem az edzésekről és a felkészülésről szólt. Büszke vagyok a csapatra!
Gerliczki Máté: A mai mérkőzés megmutatta csapatunk korlátait. Hajlamos vagyok a naivitásra, ezért többet képzeltem
bele az egészbe, de sajnos be kell ismerni, hogy semmivel sem vagyunk jobbak,
mint egy középcsapat.
A forduló további eredményei:
Hatvan - ESMTK 1-2
Eger - Cegléd 1-2
Füzesgyarmat - Jászberény 2-0
DVTK II. - Balassagyarmat 1-3
DVSC II. - Sényő 0-1
Putnok - DEAC 1-4
Tállya - Ózd 29-0
Következik a 17. forduló
2019. december 1., vasárnap 13:00
DEAC - Tállya
Sényő - Putnok
Balassagyarmat - DVSC II.
Tiszaújváros - DVTK II.
Jászberény - Gyöngyös
Cegléd - Füzesgyarmat
ESMTK - Eger
Ózd - Hatvan
Lapzártánk után érkezett: az Ózdot kizárták, eredményeit törölték.

Dévayt és Sinkó-Uribét díjazták

A 2020-as tokiói olimpiai szereplésre esélyes székesfehérvári Dévay Márk, valamint
a tiszaújvárosi triatlonosok
nagy családját erősítő Sinkó-Uribe Ábel érdemelte ki
idén az Ifj. Márkus Gábor
Alapítvány a Magyar Triatlonsportért (IMG) országos,
illetve egyesületi díját és a vele járó nettó 500, illetve 200
ezer forintos támogatást.
Az 1998 nyarán vétlen közlekedési balesetben elhunyt kiváló tiszaújvárosi triatlonos, ifj. Márkus Gábor emlékére 1999ben létrehozott alapítvány azzal a céllal
létesült, hogy elősegítse a magyar triatlonsport fejlődését, népszerűségét, továbbá, hogy biztosítsa a tiszaújvárosi triatlon
ifjú tehetségeinek támogatását. Az alapítvány pályázati úton nyújt segítséget a 23
éves, vagy ennél fiatalabb versenyzőknek, akik az adott évi versenyciklusban a
legeredményesebben teljesítettek.
Márkus Gergely, a kuratórium elnöke köszöntötte a jelenlevőket, majd bejelentette, eljött az ideje annak, hogy Lehmann
Bence és Csongor, azaz a „Lehmann
Brothers” az IMG Alapítvány hivatalos
nagykövete legyen, melynek részleteit
hamarosan kidolgozzák.
- Idén is nagyon színvonalas pályázatokat
kaptunk, nem volt könnyű dolgunk, de az
öt tagú kuratóriumnak sikerült konszenzusos döntést hoznia - fogalmazott Márkus Gergely. - Ez az év az olimpia szempontjából is fontos az országos kategória győztesének, az idén egyebek mellett
több világkupa top 10-es helyezést is elérő Dévay Márknak, aki jó úton jár. Bízunk
benne, hogy a mi támogatásunk is segít

Sinkó-Uribe Ábel (balról) és Dévay Márk a tiszaújvárosi díjátadón.
neki abban, hogy megszerezze a kvalifikációt a 2020-as ötkarikás játékokra!
- Örülök, hogy itt lehetek, nagyon köszönöm az elismerést, a támogatást, melyet a
tokiói felkészülés hajrájában nagyon fontos edzőtáborozásra használok majd fel
- mondta Dévay Márk, miután átvette az
emlékplakettet a kuratórium elnökétől.
A Tiszaújvárosi Triatlon Klub versenyzői közül a junior Európa-kupákon vitézkedő Sinkó-Uribe Ábel lett a díjazott, aki
Szűcs István kuratóriumi tagtól vehette át
a plakettet.
- Nagy álmom volt, hogy a tiszaújvárosi klub tagjaként megkapjam ezt a díjat,
amely megtiszteltetés számomra - mondta a sportolói karrierje érdekében testvérével, Auréllal együtt Angliából a városba költözött tehetséges triatlonos. - Az
alapítvány mellett szeretnék köszönetet
mondani egyesületemnek és családom-

A Sportcentrum eseményei

November 30. (szombat)
Kajak- Kenu regionális erőfelmérő Edzőterem Atlétikapálya
Asztalitenisz
11.00 TSC II.- Szerencs Város SE bajnoki mérkőzés		
			
Asztalitenisz- csarnok
Súlyemelés
08.00 Kőszegi György súlyemelő emlékverseny
10.00 Kőszegi György emléktábla koszorúzása
December 1. (vasárnap)
Kézilabda
11.00 TSC- Balassa SE női bajnoki mérkőzés		
Játékcsarnok
Labdarúgás
13.00 FCT- DVTK II. bajnoki mérkőzés
Centerpálya

nak is, akik mindenben segítenek.
Fülöp György polgármester elmondta,
hogy rendkívül fontos a 2013-ban elhunyt
Dr. Márkus Gábor és ifj. Márkus Gábor
emlékének megőrzése, hiszen nélkülük és
a triatlon helyi meghonosításában szintén
oroszlánrészt vállaló Márkus-család többi
tagja nélkül ma nem ismerhetnék Tiszaújvárost „Triatlonújvárosként” a világ minden pontján.
- Városunk ma már elképzelhetetlen a
triatlon nélkül - hangsúlyozta Fülöp
György. - Talán a világon sincs még egy
olyan település, mely ennyire összeforrott
ezzel a sportággal. Tiszaújvárosnak integráns része a triatlonklub, a Nagyhét, a Tisza Triatlon. Önkormányzatunk jövőre is
támogatni kívánja ezt az érték- és hagyományőrző tevékenységet, csakúgy, mint
az alapítvány munkáját.
SZIS

XVII. KŐSZEGI GYÖRGY
SÚLYEMELŐ EMLÉKVERSENY
Ideje: 2019. november 30. (szombat)
Helye: Sportcentrum súlyemelőcsarnok, Tiszaújváros, Teleki
B. u. 6.
A verseny rendezője: Tiszaújvárosi SC Súlyemelő Szakosztály
Program:
Férfi serdülő			
10:30 óra
Női összes korcsoport 		
12:30 óra
Férfi ifjúsági, junior és felnőtt
13:30 óra
A Kőszegi György emléktábla ünnepélyes koszorúzására is
ezen a napon 10.00-kor lesz, melyre tisztelettel várjuk az érdeklődőket. Minden tisztelt érdeklődőt szeretettel várunk.
TSC Súlyemelő Szakosztály
A verseny támogatója: Tiszaújváros önkormányzata

12. oldal

Rendezvények

2019. november 28.

