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Tiszaújváros hetilapja

Lecsaptak a nyomozók
Mikulástól karácsonyig

Szeretünk együtt ünnepelni

Mire besötétedett vasárnap délután, megtelt a Városháztér nézelődőkkel, kürtőskalácsért sorban állókkal, és nem utolsó
sorban ünneplő tömeggel. Ismét elindult az adventi készülődés programsorozata, a Mikulástól karácsonyig. Már égett a város adventi koszorúján az első gyertya, amikor a három történelmi egyház képviselője köszöntötte a térre érkezőket. A köszöntők után a Városháztéren álló karácsonyfa és a város utcái is ünnepi fénybe borultak.
Városunk nyugdíjas egyesületei szeretetvendégséggel készültek. Apró süteményeket kínáltak karjukra akasztott kosaraikból. Az adventi délután hangulatáról a református óvoda, a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola műsora gondoskodott, majd a vasárnapi programot a Tiszaújvárosi Református Énekkar előadása zárta. Cikkünk a 3. oldalon.

Mecénás ösztöndíjosztó

Lehetőség, ösztönzés, motiváció

Hatvanöt diák kapott 34 és
50 ezer forint közötti ös�szeget a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítványtól. Olyan
egyetemi és főiskolai hallgatók pályázhattak, akik az elmúlt félévben elérték a 4,2-es
átlagot.
Az ösztöndíjátadó ünnepségen előbb
Molnár István alpolgármester, majd Kiss
Zoltán önkormányzati képviselő köszöntötte a diákokat.
- Hatvanöt hallgató kap most ösztöndíjat,
összesen 2 millió 852 ezer forintot osztunk ki - mondta Makrai Marianna, a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriumának elnöke. - Az ösztöndíjat
4,2-es átlagtól adjuk, az ezt elért diákok
34 ezer forintot kapnak, ezt követően tizedenként 2000 forinttal emelkedik az
ösztöndíj, az 5,0-ás átlagú diákok 50 ezer
forintot kapnak. Ezzel az ösztöndíjjal is
szeretnénk ösztönözni a diákokat, Tiszaújváros visszavárja őket, és mi fontosnak
tartjuk azt, hogy a tudásukat ilyen formán
is megbecsüljük és honoráljuk.
Sokan már többször is elnyerték az ösztöndíjat, így Móré Ádám is.
- Harmadjára kapom meg - mondta Ádám
-, az összeget a továbbtanulásomra fogom
fordítani, hiszen most kezdem a doktorit.
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Régiségek vására
Bizonyára sok tiszaújvárosi is ellátogat a minden hónap első vasárnapján megtartott miskolci régiségvásárra. Igazából
nem csak gondolom, hanem tudom is, hiszen sokszor egymásra is köszönünk, amikor alkalomadtán összefutunk az ismerősökkel. Azt tapasztalom, hogy egyre többek szenvedélye lett
ez a különleges hangulatú múltbéli utazás. Az idei decemberi
éppen advent első vasárnapjára esett, ettől még ünnepibb volt,
már-már mesebeli hangulatú.
A fagyos levegő és a szikrázó napsütés is észrevétlen marad, amikor elmerülünk a régi tárgyakban. Szemünk mohón pásztázza nagyanyáink, dédapáink örökségét, kutatunk
a régi zsebórák, ékszerek, festmények között. Elmerülünk
egy-egy háziszőttes, zománcozott tejeskanna látványában, és
már meg is érkezik a varázslat, amiért idejöttünk. Hirtelen
ott terem az orrunkban nagyanyánk gőzölgő szilvás gombócának illata, ismét gyerekek vagyunk, a következő pillanatban
pedig a csorba pöttyös bögréből a reggeli forró kakaót szürcsölgetjük - képzeletben. Aztán tovább utazik a szemünk az
ódon tárgyakon. Csipketerítők, miniatűr képek tengere következik, feltűzött hajú hölgyek mosolyognak vissza róla, úgy
százötven évvel ezelőttről. Elkalandozunk, ez már a távoli
múlt és a hozzá tartozó tárgyak, antik csillárok elhomályosult üvegdíszei, megfakult tükrök mesélnek nekünk régi titkokat. Faliórák, perzsaszőnyegek, aztán katonajelvények és
fémsisakok vezetnek tovább, borzongva ellépünk a háborús
emlékektől. Valahol halkan egy ékszertartó doboza csilingel,
rajta balerina forog, százéves táncot lejt. Mellette a földön kopott szőnyegre ömlesztve csillogó karácsonyfadíszek hirdetik a
közeli ünnepet, csiptetős madárka, színes házikó is van köztük, fából készült mini hintalovacska, réges-régi üveggömbök,
képzeletünk megint gyerekkorunkban jár. Továbblépünk egy
bakelitlemezhez, borítóján fenyőágak, rajta az írás: Mennyből az angyal.
Radácsi Zsuzsa

Adventi hangverseny
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

Móré Ádám harmadik alkalommal kapott ösztöndíjat.
A Miskolci Egyetemen tanulok villamosmérnökin, ezen belül folyamatipari automatizáláson. Ez az ösztöndíj a hallgatóknak motivációt ad, hiszen elismerik a teljesítményünket itt, Tiszaújvárosban. is.
Negyedik alkalommal pályázott és nyert
a Debreceni Egyetem hallgatója, Esvég
Luca.
- Harmadéves germanisztika szakos hallgató vagyok orosz minorral - mondta Lu-

ca -, most végzek majd, írom a szakdolgozatomat. Szeretném folytatni a tanulmányaimat, szeretnék jelentkezni mesterképzésre és tolmács és fordító lenni a jövőben. Szerintem nagyon fontos, hogy támogassák az itt élő diákokat, hogy ösztönözzék őket a tanulásra, illetve, hogy lehetőséget biztosítsanak nekik arra, hogy a
jövőben itt folytassák az életüket, itt éljenek, itt dolgozzanak.

Sokféle
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Az önkéntes segítőket köszöntötték

Gyógyszertári ügyelet

Csökken a véradókedv

A Magyar Vöröskereszt idén
is megszervezte véradóünnepét. 1988 óta november 27-e
a magyar véradók napja, így
minden évben ilyenkor mondanak köszönetet azoknak,
akik sokadik alkalommal és
rendszeresen ellátogatnak a
véradóállomásokra és donorként segítséget nyújtanak.
- Hálával tartozunk önöknek, hiszen azt
kell mondanom, a segítségük nélkül bizony nagyon nehéz helyzetben lennénk
- mondta köszöntőbeszédében Pap Zsolt
alpolgármester. - Egészen közelről látom ezt a helyzetet, mivel mentőtisztként
a munkám során rengeteg olyan sérüléssel találkozok, amikor a gyógyuláshoz,
felépüléshez vérre van szükség. Sajnos
egyre kevesebben jönnek el a meghirdetett véradásokra, ami azért is okoz problémát, mert az ünnepek közeledtével a balesetek száma növekszik, a vérkészítmények fogynak, a folyamatos vérellátás pedig akadozik. Ebből a szempontból nehéz
időszak következik.
Egy véradás alkalmával négy és fél deciliter vért vesznek le a donortól, amiből
plazmakészítmények, vörösvérsejt- és
vérlemezke-koncentrátum készül. Mindamellett, hogy egy véradással akár három
betegen is segíthet a véradó, saját egészségi állapotáról is visszajelzést kap, hiszen a véradást megelőző kötelező tesztek kiterjednek a HIV, Hepatitisz-B, Hepatitisz-C és szifilisz kimutatására is.
- Már negyven éve, hogy először ültem be a véradószékbe - emlékszik vis�sza Kiss Sándor, aki már 98 alkalommal
adott vért. - Akkor, annak idején a kíván-

Római katolikus

Törökné Keresztesi Veronika 25 alkalommal adott vért.
csiság hajtott, meg az akkori kollégáim,
vezetőim is mindannyian jártak vért adni, természetes volt, hogy ha elmúltam 18
éves, nem volt kérdés, menni kellett. Ez a
jó szokás pedig megmaradt, mindig eljövök és olyan jó érzés, amikor érkezik a telefonomra az üzenet, hogy a véremet mikor használták fel.
Az egészséges véradók 65 éves korukig
segíthetnek, akár szervezett, akár irányított véradáson.
- A Magyar Vöröskereszt munkatársaira
egész évben nagy feladatot ró a véradások megszervezése. - nyilatkozta lapunknak Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Szervezetének igazgatója. - Mindemellett
december közeledtével megsokszorozódnak a tennivalók, mivel ilyenkor kezdő-

Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság egy 23 éves, kesznyéteni nővel szemben. A gyanúsított a kesznyéteni óvodában 2019. november 28-án 13 óra körül az ott dolgozó egyik dajkát szidalmazta, és egy alkalommal megütötte. Az elkövetőt az intézménybe kiérkező rendőrök elfogták, és előállították a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságra, ahol a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki.
(Police.hu)

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

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot december 8-ig (vasárnapig) az
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688),
majd december 9-től (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út
1/A., tel.: 20/400-1952) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.

Egyházi hírek

Egy dajkát bántalmaztak

Este
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dik az év végi adományok gyűjtése, csomagok összeállítása, önkéntesek koordinálása. Tiszaújvárosban december 6-án és
7-én szervezünk adománygyűjtést a TESCO tiszaújvárosi áruházában. Ez egyébként egy országos megmozdulás, közel
120 helyszínen lehet adakozni. Elsősorban tartós élelmiszerekre van szükség,
mint liszt, cukor, száraz tészta, konzervek
és persze ne felejtsük el az édességet sem,
hiszen a rászoruló családokban élő gyerekek főleg ezeknek örülnek. Amikor segíteni szeretnénk, gondoljunk arra, hogy
mik azok az élelmiszerek, amik a karácsonyt igazán ünneppé varázsolhatják a
nélkülöző családoknak.
ema

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

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.
December 13-án a reggeli szentmise után engesztelő imaóra.
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. 18.00kor városunk kórusainak hangversenye a templomunkban. Az
adventi vásár bevétele az iskolai taneszközök bővítését fogja szolgálni. Örömmel fogadunk támogatókat és szponzorokat (anyagi és árulható természetbeni: méz, mézeskalács, dísztárgyak, stb.).
Adventi lelkigyakorlat a templomban december 20-ától-22éig az esti szentmise keretében.
Énekkari próbák időpontja minden héten kedden 18.00.
Akik kérik környezetükben élő idős, beteg testvéreink karácsony előtti gyóntatását, 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.

Református

Tiszaújváros
• December 5-én, csütörtökön 17 órától Bibliaórát tartunk a
gyülekezet imatermében.
• Ünnepi istentiszteletünk advent második vasárnapján, december 8-án a szokott időben, 11 órától kezdődik.
• December 7-én, szombaton délután Ifjúsági Bibliakörben találkoznak fiataljaink.
• Konfirmációi előkészítő december 8-án 15 órától a gyülekezeti teremben.
• Gyermekistentisztelet párhuzamosan a felnőtt alkalommal
december 8-án 11 órától az imateremben.
Tiszaszederkény
• Ünnepi istentiszteletünk advent második vasárnapján, december 8-án 10 órakor kezdődik.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Görögkatolikus

Csütörtökön 17.00 vecsernye, utána utrenye. Pénteken Szent
Miklós püspök emlékét ünnepeljük: 17.30 Szent Liturgia.
Szombaton 17.00 vecsernye. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00
Szent Liturgia, a Liturgia végén mikuláscsomag-osztás a gyerekeknek. 17.00 vecsernye. Hétfőn (Szent Anna csodálatos foganása emléke): 9.00 Szent Liturgia. Kedden 8.00 Szent Liturgia.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Szmicsek Tibor

volt sajóörösi lakos, 81 éves korában elhunyt.
Temetése 2019. 12. 12-én (csütörtök) 11 órakor lesz
a sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Deme József

59 éves korában,
hosszantartó súlyos betegség után elhunyt.
Temetése 2019. december 07-én (szombat) 11 órakor lesz a
tiszadobi temetőben.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindenkinek,
aki szeretett halottunk

Alexa Zoltán

temetésén megjelent, fájdalmunkban osztozott,
ravatalához virágot, koszorút helyezett.
A gyászoló család
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Mikulástól karácsonyig

Szeretünk
együtt ünnepelni

A város vezetői és az egyházak képviselői köszöntötték az
ünneplőket.
Mire besötétedett vasárnap délután, megtelt a Városháztér nézelődőkkel, kürtőskalácsért sorban állókkal, és nem utolsó sorban ünneplő tömeggel. Ismét elindult az adventi készülődés programsorozata, a Mikulástól karácsonyig.
Már égett a város adventi koszorúján az első gyertya, amikor a
három történelmi egyház képviselője köszöntötte a térre érkezőket. Elsőként Jeviczki Ferenc, görögkatolikus parókus mondta el
az ünneppel kapcsolatos gondolatait.
- Bár ünneplőket, ünnepre készülőket szólítok meg, de nagyon
sokszor elfelejtjük azt, hogy mi az, hogy ünnep. Az ünnep helyett ma már mulatság és szórakozás van, azonban elmúlik az
idő, ezalatt elszórjuk értékeinket, az élet pedig elsiklik mellettünk. Arra vágyunk, hogy kikapcsolódjunk a valóságból, azonban elfelejtjük mi az igazi valóság. Az ünnep pedig arra hivatott,
hogy segítsen megtalálnunk az igazságot és a teljességet.
Varga István református lelkész Ézsaiás könyvéből idézett köszöntőjében.
- Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk. Az uralom az ő vállán lesz és fogják nevezni csodálatos tanácsosnak,
erős istennek, örökké valóság atyjának, békesség fejedelmének.
Pásztor Pascal római katolikus plébános megszentelte a város
adventi koszorúját, majd közös imára hívta a résztvevőket.
- Urunk Istenünk! Áldd meg a várakozásunkat jelképező adventi gyertyát, hogy az advent valóban készülődés legyen, és a karácsony valóban karácsony lehessen. A mi urunk, Jézus Krisztus
születésének ünneplése. Az atya, a fiú, és a szentlélek nevében.
Dr. Fülöp György polgármester a közös ünnepi várakozás fontosságára hívta fel a figyelmet.
- A hétköznapokban a várakozásra bizony nem úgy tekintünk,
mint egy jó dologra - mondta. - Feszültséget, türelmetlenséget
szül, ha az orvosnál vagy a boltban kell várnunk. Az ünnep előtti időszak azonban egészen más, egy nemes, csodás várakozás,
hogy pontosan 24 nap múlva ünnepelhessük Jézus születését.
Nagyon fontos dolog, hogy a család együtt ünnepeljen, de nagyon jó látni, hogy advent első vasárnapjára jó kedvvel, mosolyogva érkeztek ide az emberek, ami számomra azt jelenti, hogy
a városlakók szeretnek együtt lenni, szeretünk együtt ünnepelni.
A köszöntők után a Városháztéren álló karácsonyfa
és a város utcái is ünnepi
fénybe borultak.
Városunk nyugdíjas egyesületei szeretetvendégséggel készültek. Apró süteményeket kínáltak karjukra akasztott kosaraikból.
Az adventi délután hangulatáról a református óvoda, a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola műsora gondoskodott,
majd a vasárnapi prograÜnneplőbe öltözött a város kará- mot a Tiszaújvárosi Református Énekkar előadácsonyfája.
sa zárta.
- Amikor csak tehetjük, kijövünk a gyerekekkel - mondta Tóth
Barnabás. - Megnézzük a műsort, megcsodáljuk a karácsonyfá,t és persze soha nem maradhat el a meleg almalé, és a kürtőskalács sem. Ez a program minden évben hozzátartozik a karácsonyi készülődéshez, így egy kicsit mi is ráhangolódunk az
ünnepre.
Bár még csak december elején járunk, most kezdődik az adventi időszak, de van, aki már szinte teljesen készen áll az ünnepre.
- Már csak apróságok hiányoznak, mi már szinte mindent beszereztünk, amire szükségünk van karácsonykor - mondta Herkáné
Ocsenás Brigitta. - Néhány éve már mindig előre gondolkodom
és időben elkezdem az előkészületeket, hogy ne az utolsó napokra maradjanak a teendők, így elkerülöm a kapkodást, bos�szankodást, és december 24-én csak a család és az ünnep lesz a
fontos.
ema
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Ülésezett az önkormányzat

Korszerűsödik a kamerarendszer
Ebédszünettel megszakított
volt Tiszaújváros új képviselő-testületének első „rendes”
ülése november 28-án. A grémium csaknem 20 napirendi pontot tárgyalt meg (néhányat későbbi számainkban
ismertetünk). Egyebek közt
a térfigyelő kamerarendszer
korszerűsítéséről, bővítéséről
határoztak a képviselők és elfogadták a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
elmúlt két évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Szócsatából
kompromisszum
Politikai csatározásként indult, példaértékűnek is nevezhető kompromisszummal zárult két önálló képviselői indítvány
tárgyalása. A Fidesz-KDNP és Városért
Egyesület frakció a gyermekes családok
év végi támogatására és az első lakáshoz jutók támogatására nyújtott be rendeletmódosítási javaslatot. Az első esetében a jövedelemhatár jelentős mértékű
(71.250 forintról 114.000 forintra) emelését javasolták a képviselőcsoport tagjai,
illetve 5, 8, és 11 ezer forinttal megemelték volna az egyes kategóriákban a támogatás mértékét. Az első lakáshoz jutóknál
egyedül élő kérelmezőnél 171.000 forint-

Dr. Fülöp György vágta át a gordiuszi
csomót.
ról 285.000 forintra, családosok esetében
142.500 forintról 228.000 ezer forintra
emelték volna a jövedelemhatárt, továbbá növelték volna a támogatás összegét,
és változtattak volna a pontszámítási metóduson.
A többséget alkotó lokálpatrióta frakció
nem zárkózott el a módosítástól - választási programjukban is szerepeltették e két
intézkedést -, ám megkérdőjelezték a javaslatok időzítését. Azzal érveltek, hogy
az év végi támogatás csaknem egy év
múlva, az első lakáshoz jutók támogatásának első bírálati szakasza jövő tavas�szal lesz aktuális. Kezdetben ádáz szócsata dúlt az ülésteremben, mindkét fél azt
hányta a másik szemére, hogy politikai
kérdést csinál az ügyből. A gordiuszi csomót Dr. Fülöp György polgármester vágta
át kompromisszumos javaslatával. E szerint a benyújtott indítványokat alapul véve az első lakáshoz jutók támogatásáról
februári, az év végi támogatásról márciusi ülésén döntsön a testület, amikor már
ismertek lesznek a költségvetési kondíciók. A javaslatra némi hezitálás után „vevő” volt az ellenzéki frakció is, olyannyira, hogy a tartózkodás gombot megnyomva saját eredeti előterjesztéseikre együtt
szavaztak a lokálpatriótákkal.

Teljes létszámban tanácskozott a testület.

Hatvan
új térfigyelő kamera
Mint ismert, az elkövetkező néhány évben nagy volumenű beruházások sora valósul meg városunkban, ezzel összefüggésben sok munkavállaló is érkezik településünkre. A közbiztonság helyzetének javítását prioritásként kezelve, az önkormányzat fontosnak tartja többek között a köztéri térfigyelő rendszer bővítését, melyre közbeszerzési eljárást folytatott le, és ennek eredményeképpen 7 helyszínen 35 kamerát telepítenek 2020. május 31-ig. (A közbeszerzési eljárás során
két ajánlat érkezett: egy szegedi cég nettó 65.241.467.- Ft-ot ajánlott, míg a helyi Ominet Kft. ugyanezt a munkát nettó 30.412.788.- Ft-ért vállalta. A kivitelezés becsült összege nettó 37.137.305.Ft volt, tehát kiemelendő egyrészt a két
ajánlat közötti szignifikáns különbség,
másrészt pedig az, hogy a helyi cég a becsült érték alatti összeg megajánlásával
az önkormányzat számára kedvező díjért
vállalta a rendszer kiépítését.) A MOL
Petrolkémia 7 millió forinttal támogatja a
beruházást.
A Polgármesteri Hivatal munkatársai
megvizsgálták a jelenleg működő rendszert, és megállapították, hogy a bővítés
mellett a meglévő kamerák felújítása is
szükségessé vált. Hat helyszínen lesz csere, ahol 6 helyett 24 DOOM és 1 PTZ típusú kamerát helyeznek ki. ( Rendelőintézet, víztorony, Szederkényi út – Teleki Blanka út kereszteződése, TiszaSzolg
irodaház, Szederkényi út Nádas csárda
melletti szakasza, városközponti híd.) A
DOOM kamerák 360 fokos megfigyelést
biztosítanak, a PTZ típusú pedig a megfigyelő által forgatható nagyteljesítményű
kamera. A régi egykamerás megoldással
szemben az új rendszer folyamatos, 360
fokos megfigyelést tud biztosítani, melynek köszönhetően a PTZ kamerát csak indokolt esetben kell majd igénybe venni.
A képviselő-testület hozzájárult a köztéri térfigyelő-rendszer felújításához, és ahhoz, hogy az önkormányzat a közbeszerzési eljárásban győztes céggel kössön
szerződést, amely egyébként 8.530.000
Ft-ért 2020. február 29-ig vállalja a munkák elvégzését.
Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár koordinálja Tiszaújváros 2019-es évkönyvével kapcsolatos előkészítési és nyomdai munkálatokat. A testület támogatta, hogy 1.000 puhafedelű
és 200 példány keményfedelű könyv készüljön, s a nyomdai és szerkesztési költségekre 3.779.000 forintot biztosított a
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és
Könyvtár költségvetésébe.
Az év közben jelentkezett többletfeladatok okán a képviselő-testület a likviditás
megőrzése, valamint a saját tőke megfe-

lelő szinten tartása érdekében további 27
millió forint támogatást nyújtott a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft-nek a
működési céltartalék terhére.

Eredményes TIK
A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ (TIK) 2017. és 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Ennek
alapján megállapította, hogy a TIK a folyamatosan változó társadalmi, gazdasági és jogszabályi környezethez megfelelően alkalmazkodik, stratégiai intézményként alkalmas az előtte álló feladatok megoldására, az intézmény az alapításakor megfogalmazott célokat és feladatokat teljesítette.
A TIK ellátja a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár, a Tiszaújvárosi
Napközi Otthonos Óvoda, valamint a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ,
mint gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati fenntartású költségvetési szerv tekintetében a gazdálkodással, a könyvvezetéssel, az adatszolgáltatással, valamint a működtetéssel, az üzemeltetéssel, az ingó és ingatlan vagyon
használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat, biztosítja a
gyermekétkeztetést, a szünidei gyermekétkeztetést, a munkahelyi, valamint a
szociális étkeztetést.
Fentieken túl a vizsgált időszakban a TIK
megállapodott a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskolával, a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával,
a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégiummal,
valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszaújvárosi Tagintézményével. E megállapodások a gyermek- és munkahelyi étkeztetés
feladatellátását szabályozták. Megállapodott továbbá a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatallal a hivatali épület működtetéséről.
A testület megállapította, hogy mind feltételeit, mind szakmai tevékenységét tekintve a TIK eredményesen működőtt.
A beszámoló, a szakmai ellenőrzések és
törvényességi vizsgálatok eredményei azt
mutatják, hogy az intézmény feltételrendszere biztosítja a feladatok színvonalas
ellátását. A több szakmai egységből álló,
a vizsgált időszakban 27 telephelyen feladatot ellátó intézmény munkája jól strukturált, összehangolt és átlátható. A munkavégzés során a jogszabályváltozásokat követik, a szolgáltatási színvonal fejlődését szolgáló törekvéseik folyamatosak. Az önkormányzati intézményekkel
kialakult munkakapcsolatot az együttműködés, egymás munkájának segítése jellemzi.
Ferenczi László
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Négy elismerés

Tiszaújváros szolgálatában

Nyugállományba vonulása alkalmából
újabb négy személy kapta meg a Tiszaújváros Szolgálatáért Díj önkormányzati kitüntetést.

zett felkelteni és fenntartani a tanulók érdeklődését.
Felismerte a tanulókban a tehetség ígéretét, és tudatosan segítette annak kibonta-

KOVÁCS LÁSZLÓNÉ

pénzügyi főelőadó

Közalkalmazotti jogviszonya 1984-ben
kezdődött a jelenlegi Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium
és Kollégiumban, ahonnan áthelyezéssel került 2008-ban a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ alkalmazásába pénzügyi főelőadó munkakörbe, ahol
könyvelési feladatokat látott el.
Feladatai közé tartozott a Tiszaújvárosi
Intézményműködtető Központ számláinak és kifizetési bizonylatainak tartalmi,
számszaki és formai ellenőrzése, kontírozása és könyvelése. Részt vett az intézményműködtető központ saját hatáskörű és kiemelt előirányzat-módosításának
összeállításában és könyvelésében. Adatot szolgáltatott az éves beszámoló ös�szeállításához, illetve költségvetéséhez,
szükség esetén részt vett az elkészítésben is. Érvényesítési feladatokat látott el

Kovács Lászlóné 1984-től dolgozott
közalkalmazottként a városban.
a gazdasági szervezettel nem rendelkező
költségvetési szervezetek pénzforgalmát
illetően.
Munkáját az intézményműködtető központ és az intézmények érdekeit szem
előtt tartva mindenkor a legjobb tudása
szerint, lelkiismeretesen, precízen végezte. Tevékenységével elősegítette a központ és az intézmények zavartalan gazdasági működését. A munkakörét meghaladó helyettesítési feladatok megoldása sem jelentett számára gondot. Feletteseivel, a kollégákkal, az intézményi munkatársakkal mindenkor közvetlen, segítőkész munkakapcsolatot épített ki.
A város szolgálatában végzett közel 35
éves színvonalas és lelkiismeretes munkájának, elhivatottságának és nagyfokú
szakmaszeretetének elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.

Baloghné Fodor Ágota Emesének
egyetlen munkahelye volt, a Széchenyi iskola.
kozását. Diákjait rendszeresen készítette
fel versenyekre.
Osztályfőnöki munkáját is színvonalasan
végezte. Kiemelt figyelmet fordított a tanulók értelmi, érzelmi, szociális és testi
sajátosságaira. Ösztönözte a diákok közötti véleménycserét, fejlesztette kommunikációs képességeiket. Tanítványait
egymás elfogadására, tiszteletére és előítélet-mentességre nevelte.
A pedagógusi életpályán elért eredményeit Tiszaújváros Város képviselő-testülete 2013-ban Tiszaújváros Közneveléséért életműdíj kitüntetéssel jutalmazta.
Tiszaújváros köznevelésében végzett közel négy évtizedes kimagasló szakmai tevékenysége, gyermekközpontú, példaértékű munkavégzése, elhivatottsága és
emberi helytállása elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben
részesült.
LÁZÁR JÓZSEFNÉ

iskolatitkár

1979-ben érettségizett, ugyanebben az
évben alapfokú, 1981-ben középfokú
könyvtárosi vizsgát tett. Az évek során
fokozatosan bővítette tudását. 1995-ben
iskolatitkári, 2002-ben rendszer informatikus, 2004-ben pénzügyi-számviteli ügyintéző, 2008-ban szociális asszisztensi
szakképesítést szerzett.
1979-ben a helyi művelődési központban
kezdett el dolgozni, ahová kisebb kitérő után a későbbiekben visszatért. 1986ban került a Vásárhelyi Pál Általános Iskolába, 2004-től szociális területen, a Nikodémus Idősek Otthonában tevékenykedett. 2012-től nyugállományba vonulásá-

BALOGHNÉ FODOR ÁGOTA EMESE

tanár

A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán
szerzett történelem szakos középiskolai
tanári, valamint közművelődési-népművelési előadói oklevelet 1982-ben. Ebben
az évben kezdte meg pedagógusi pályáját
az első és egyben utolsó munkahelyén, a
mai Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskolában.
A történelem oktatásához magas szintű ismeretekkel és képességekkel rendelkezik. Tudását alkotó módon alkalmazta
és eredményesen adta át tanítványainak.
Szakszerű, érthető magyarázataival, változatos tanulásszervezési módok és óravezetési stílusok alkalmazásával igyeke-

Lázár Józsefné több intézményben is
szolgálta munkájával Tiszaújvárost.

ig a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola munkavállalója volt.
Könyvtárosi munkáját nagy örömmel és
odaadással végezte. Az olvasás iránti szeretetet igyekezett felkelteni és erősíteni
minden olvasóban, aki az intézményben
megfordult. A szociális területen pedig
megmutatta az idősek iránti segítőkészségét, empátiáját és változatos programok
szervezésével gazdagította napirendjüket.
Az általános iskolákban eltöltött több
mint két évtizedes, egymás tiszteletén
alapuló iskolatitkári munkáját kollégáival és a szülőkkel kiválóan együttműködve végezte. Feladatait mindig pontosan, lelkiismeretesen, az iskolavezetés által megfogalmazott elvárásoknak megfelelően látta el.
Tiszaújváros szolgálatában végzett több
mint három és fél évtizedes színvonalas
és áldozatos munkája, elhivatottsága és
nagyfokú szakmaszeretete elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.
VARGA LÁSZLÓ

központi fűtés- és csőhálózat-szerelő
1974-ben létesített munkaviszonyt a Leninvárosi Városgazdálkodási Vállalatnál fűtésszerelői munkakörben. 1979-től

Varga László munkahelyének elnevezése sokszor változott, munkaköre
azonban nem: 45 éven át fűtésszerelőként dolgozott.
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Távhőszolgáltató Vállalatnál jogutódlással
foglalkoztatták azonos munkakörben.
1992-től a Tisza-Távhő Kft-hez szintén
jogutódlással került, továbbra is fűtésszerelői munkakörbe. A gazdasági társaságok átalakulását követően, 2004. július
1-jétől a TiszaSzolg 2004 Kft. távhőszolgáltató üzemének dolgozója, központi fűtés- és csőhálózat-szerelő feladatkörben.
2019. augusztus 28-án elérte a nyugdíjjogosultságot és kezdeményezte nyugdíjba
vonulását. 45 éves munkaviszonya alatt
a rábízott feladatokat mindig nagy odafigyeléssel és szakmai hozzáértéssel látta el.
Munkája során kollégáival jó munkakapcsolatot tartott fenn. A hőközpontok, hőfogadó állomások üzemeltetése és korszerűsítése, a fogyasztói bejelentések kivizsgálása, a jelzett problémák megoldása mind a feladatkörébe tartoztak, melyek
ellátásában precíz, gyors és segítőkész
munkát végzett.
Kiváló teljesítményét Tiszaújváros képviselő-testülete 2003-ban Tiszaújvárosért
a Közszolgáltatásban életműdíjjal jutalmazta.
Tiszaújváros közszolgáltatásában végzett
négy és fél évtizedes kimagasló színvonalú szakmai tevékenysége, lelkiismeretes,
kiváló munkavégzése és emberi helytállása elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.

2019. december 5.

Ének és szó

Büszke amatőröktől
szeretettel

Ének és szó? Énekszó!
Ének és szó címmel rendezett kulturális délutánt az Énekszó Baráti Kör, ahol nem csak az ének és a szó kapott főszerepet, hanem a képzőművészet is. A nézők száma is bizonyította, van
igény az ilyen rendezvényekre városunkban.
Selyemfestmények, fafaragványok, festmények és mindenféle képzőművészeti alkotás sorakozott az asztalokon a Kazinczy
Házban. Közben pedig helyet foglalt az Énekszó Baráti Kör és
helyet foglaltak vendégeik, barátaik is.
- Az alapgondolatunk az volt - mondta Vörös Béla, az Énekszó Baráti Kör elnöke -, hogy integrálódjunk a város kulturális életébe. Szeretnénk bemutatni helyi tehetséges alkotóművészeket, ez már egyéb rendezvényeinken többször is sikerült, reméljük, hogy aki költészettel, dalszerzéssel foglalkozik, előbbutóbb ilyen rendezvényeken is találkozhatunk vele. A kultúra
maga fennkölt dolog, de mi nem vagyunk profik, sőt, büszkék
vagyunk arra, hogy amatőrök vagyunk. Igazán átérezzük azt,
amit mondunk, vagy éneklünk, nincs benne szakmai szigorúság, ami a szívünkön, az a szánkon. A barátaink is pont ilyenek.
A Paletta Baráti Kör tagjai is részt vettek a rendezvények, s hozták magukkal vendégeiket: Pocsai Piroskát és Kovács Ádám
Mátét, akik amatőr költők. Piroska neve ismerősen cseng a költészetet kedvelők körében, s nem csak itt, Tiszaújvárosban.
- Nagyon mozgalmasak voltak az utóbbi hetek - mondta -, Algyőn kaptam díjat egy országos pályázaton, mely a Hagyj nyomot4 címet viselte, ott az egyik versem harmadik helyezett lett
és egy másik is bekerült az antológiába. Most hétvégén pedig
az Irodalmi Rádiónál az év versíró alkotója díj harmadik helyezését kaptam. Mindkettő nagy meglepetés és nagy boldogság.
- Mi lehet az ilyen programok üzenete?
- Szerintem ez csodálatos dolog, hisz sok olyan tehetség van a
városban, akiről nem is tudunk. Én is találkoztam most fafaragó ismerősömmel, és egy festő ismerősömmel, nem is tudtam,
hogy ilyen gyönyörű dolgokat alkotnak. Élmény eljönni ilyen
eseményekre.
Élmény volt Kovács Ádám Máténak is, aki Ady Endre Október
6. című megzenésített versével lépett a közönség elé.
- A megzenésítést én készítettem - mondta Ádám -, különböző hangszerekkel, hárfával, vonós kísérettel, fokozatosan dúsuló
kísérettel, a végén már fúvósokkal. Nagyon remélem, hogy sikerül elnyerni a hallgatóság tetszését, a téma nem
túl vidám, értelemszerűen az aradi vértanúkról
szól. Nagyon remélem,
hogy sikerül ezt lélektől
lélekig eljuttatni.
- A saját versei mit üzennek?
- Ezek nagy része ugyanolyan ambivalens, mint
amilyen a költői lét, mindig az örömeimről, ami
éppen megérint, utána
pedig a végtelen, majdPocsai Piroska saját versét adta
nem depressziós állapot,
elő zenei kísérettel.
ami jellemzi. Nem csak
az én költészetemet, hisz majdnem minden költő érzelmei széles palettán mozognak.
- Fontos úgy élni, hogy az ember megélje az érzelmeit?
- A költészet nagyon sokáig menedék volt számomra, nem gondoltam arra, hogy eljutok ilyen alkalmakra, hogy be tudok mutatkozni. Sokáig csak a negatívabb, nehezebb lelki dolgaimat írtam ki magamból, és mint ahogy a szó elszáll, az írás megmarad,
az érzések ilyenkor elszálltak és nem bántottak tovább. A menedék után pedig, amikor már mindent leraktam, elkezdtem ténylegesen arról írni, ami már én vagyok, ami engem foglalkoztat.
A Paletta Baráti Kör többi tagja most csak vendég volt, de ők
sem unatkoznak, hiszen készülnek az adventi időszakra.
- Szeretetág címmel készül műsorunk - mondta Varga-Somogyi
Istvánné, a kör vezetője -, a szeretet gondolatkörére felfűzött zenés-verses műsorunkat a Nikodémus Idősek Otthonában adjuk
majd elő, illetve advent negyedik vasárnapján kántálunk.
Fodor Petra
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Mecénás
ösztöndíjasok

Hatvanöt hallgató kapott ösztöndíjat.
Az alábbi hallgatók részesültek a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány felsőoktatási ösztöndíjában:
Bugya Anikó Judit, Borza Emese, Csapkovics Roxána, Csapó
Dóra Gabriella, Csató Zita Viktória, Esvég Luca, Fogarasi Doroti, Gulácsi Ádám, Kiss Ádám, Kiss Ágota, Krébesz Róbert,
Magyar Orsolya, Makrányi Dávid, Márki Zsófia, Medgyesi Barbara, Nagy Stella, Pristyák Levente, Pristyák Petra, Prókai Gábor, Schäffer Anett, Soltész Luca Sára, Stefanovics Viktória,
Szabó Petra, Ullaga György, Vámos Orsolya, Vámosi Panna,
Vigh Krisztina, Somogyi Orsolya, Tóth Kristóf, Vámosi Dóra,
Bódogh Máté, Grebely Péter, Gulyás Zsuzsa, Juhász Réka, Karsza Máté István, Kovács Ágota, Lőrincz Petra, Jeviczki János,
Káposzta Gergő, Balogh Szabolcs, Kiss Brigitta, Kiss Vanes�sza, Oláh Márta, Tóth Csilla, Uj-Nagy Csongor, Kovács Árpád,
Magyar Dorottya, Papp Mariann, Ramács Gábor, Bazsó Gábor,
Bragato Giada, Mezei Zsolt, Móré Ádám, Szilágyi Patrik, Teslér
Dóra, Vass Alexandra, Dienes Nikolett, Figeczky Panna Flóra,
Kiss Fruzsina, Lénárt Lejla, Marada Imre, Pénzes Evelin, Szabó
Barbara Katalin, Szöllősi Dániel Máté, Torma Rebeka.

Központi írásbeli
Kedves 6-os és 8-os Szülők!
A központi írásbeli felvételi vizsgákra történő jelentkezés határideje 2019. december 6. Emlékeztetem Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégiumba jelentkezőknek a központi írásbeli feladatsorokat mind
a hat évfolyamos, mind
a négy évfolyamos osztályok esetében meg kell
írniuk.
A központilag kiadott tanulói jelentkezési lapok
letölthetők iskolánk és
az Oktatási Hivatal honlapjáról is.
Szaniszló László
mb. intézményvezető

kronika@tiszatv.hu

MOLekula játszóház
a Kazinczyban

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola a Kazinczy
Gyermekei Alapítvány segítségével „MOLekula” játszóházat
szervez. A program megvalósításában felső tagozatos tanulók
vesznek részt. Célunk a természettudományos tantárgyak népszerűsítése, azon belül is a kémia tantárgyé. A diákok tanítási
órákon sok érdekes, veszélytelen kísérletet végeznek, legjobb
barátaiknak titkosírást készítenek, majd indikátorral előhívhatják. Mások számára láthatatlan üzenet, pinkre fog váltani. A titkos küldeményekhez kapcsolódva tanári segítséggel szűrőpapíron „izzó” szöveget is postázhatnak. Vízüveg oldatba színes sókat szórva elkészíthetik a vegyészek „virágoskertjét”. Egyszerű
hétköznapi dolgok felhasználásával - tej, mosószer, ételfestékek
- megismerkednek a felületi feszültség jelentőségével. Végezetül a tanulócsoportok elkészítik a saját „lávalámpájukat”. Étolaj, víz, ételfesték és pezsgőtabletta elegyítésével, színes kavalkádot varázsolva.
A tartalmas programok megvalósításához, köszönjük a MOL
Petrolkémia Tiszafa Alapítványának támogatását.
Makkainé Chmara Marianna
igazgató

Gyermekeink

5. oldal

Digitális kompetencia

Tabletes oktatás alapítványi támogatásból

Motiváltabbak és eredményesebbek azok a diákok,
akiket a mai kor digitális eszközeivel oktatnak. Legalábbis ez derül ki abból a felmérésből, ami három hónapon
keresztül vizsgálta két csoport eredményeit. Az egyikben a hagyományos módszerekkel tanítottak, a másik
csoport viszont tabletek segítségével, ők a negyedik szódolgozatnál 12%-kal, a tizediknél már 22%-kal jobb eredményt értek el társaiknál.
Hamarosan a Tiszaújvárosi Szent István
Katolikus Általános Iskolában is elkezdődik a tabletes oktatás, egyelőre egy csoportban, tizenkét tablettel.
- Iskolánk alapítványa, a Tehetséges
Gyermekeinkért Alapítvány pályázatot
nyújtott be a Tiszaújváros jövőjéért Alapítványhoz - mondta Gál Benjáminné,
az iskola igazgatója -, 400.000 forintot
nyertünk, amit ezúton is nagyon köszönünk, ezt saját alapítványunk kiegészítette 300.000 forinttal, így tudtunk vásárolni 12 darab tabletet, bízunk benne, hogy
a jövőben továbbiakat is vásárolhatunk
majd, ezáltal tovább tudjuk fejleszteni a
gyerekek digitális kompetenciáját. Első
körben egy alsós csoportban kezdjük el
a használatát idegen nyelv órákon, ha később kedvet kap a többi szaktanár, több
tantárgynál is alkalmazhatjuk. A statisztikák azt mutatják, hogy ezzel a módszerrel nagyon jó eredményeket lehet elérni.
Hogy milyeneket, arról Gere Ferenc, a
STIEFEL értékesítési és szakmai igazgatója tájékoztatta az iskola pedagógusait
egy szakmai délelőttön.
- 2013 óta dolgozom ilyen oktatási megoldásokkal - mondta Gere Ferenc -, a digitális eszközök használatának lényege, hogy megkönnyítsék az oktatást. Ez
egyébként nagyon egyszerű dolog, hiszen
amikor a diákok több érzékszervvel kapcsolódnak valamilyen tananyaghoz, akkor könnyebben tanulják meg, kiegyenlíti az osztályban lévő különbségeket, segíti a tanulást. A diákokat sokszor nem az

Angolóra a Szent István iskolában.
érdekli, amit éppen tanulnak, hanem az,
ahogyan teszik. Az ő generációjuk már
készségszinten használja a digitális eszközöket.
- Hogyan vethetők be a tabletek? Tanulni lehet velük vagy gyakorolni, feladatokat megoldani?
- Mindkettő, hisz nagyon sok hasznos
applikáció van, amiket tudunk használni
ezekkel az eszközökkel, a tanulás mellett
a visszakérdezésre is különböző lehetőségek vannak.
- Motiváltabbak a gyerekek?
- Komplett digitális tantermekben mindig, az eszközök használata kézenfekvő
számukra, könnyebbé teszi a tanulást, élvezik az ilyen órákat.
- Eredményesebbek is?
- Az ELTE-vel mértük ezt pár éve
Jászfényszarun, ahol az első digitális iskolát alakítottuk ki, ahol csak digitális
technológiákkal oktattunk. Amikor mértük az eredményeket, kiderült hogy az
osztály teljesítménye kiegyenlítettebb
lett, és az iskola történetének legjobb átlagát érték el. Érdemes tehát a diákok nyelvén, digitális nyelven beszélni.
Hamarosan a katolikus iskola diákjai is
kezükbe vehetik a tableteket, s kezdődhet
az oktatás egy új formája.

- Nagyon bízom abban, hogy sokkal hatékonyabb és érdekesebb lesz az angolóra
számukra - mondta Pogonyi-Simon Edit,
az iskola angoltanára -, hiszen mi 20. századi pedagógusok vagyunk, kell, hogy
tartsuk az iramot a gyerekekkel, hiszen
ők a 21. század szülöttei, és meg kell találnunk azokat a módszereket, amelyekkel érdekesebbé és eredményesebbé tudjuk tenni számukra a nyelvtanulást. Azt
gondolom, hogy a tablet nagyban hozzá
fog járulni ahhoz, hogy sikeresebb felnőttek legyenek, tudjuk, hogy a nyelvtanulás nagyon fontos, hiszen ha csak a magyart beszéljük, akkor elveszett emberek
vagyunk.
- Hogyan építik be a nyelvoktatásba?
- Ha nem is teljes 45 percen keresztül fogjuk használni, mindenképp beépítjük az
órákba, egy-egy módszert ki tudunk váltani vele, könnyebbé teszi az ismétlést,
tudunk differenciálni, a gyerekek tudnak
majd válogatni a feladatok között, aki
gyorsabban halad, több feladatot meg tud
csinálni. A másik előny, hogy rögtön látjuk az eredményt is, azonnal visszacsatolást nyújt.
Fodor Petra

Mozaik

6. oldal

Görög Ibolya, a protokollszakértő

Politikusmustra nőként, szakemberként
Politikusaink ontják a címlapsztorikat. A bulvár szájára veszi őket az utcán, a parlamentben, a stadionavatón.
Elég egy rossz mozdulat és a
sajtó is mozdul. Kegyetlenül,
kritikusan, nagy igazságokat
kiabálva a világba.
Görög Ibolya protokollszakértő 1999ig parlamenti honatyáinkat is „megszakértette”, volt dolga miniszterekkel, miniszterelnökökkel, mutatott illemet, etikettet, viselkedéskultúrát, tanított protokollt, jó modort. A parlamentet hátrahagyva ma már egyetemi docens és népszerű előadó. Teltházas előadásai vannak
országszerte, legutóbb a Derkovits Művelődési Központ Ötórai tea című rendezvényének vendége volt. Vele beszélgettem,
közjátékokról, közemberekről, kicsikről
és nagyokról.
- Szokta figyelni a nagy embereket, a
politikusokat, a sztárokat a tévében,
hányasra vizsgáznának önnél viselkedésből?
- Hát a sztárokat nem, az egy más műfaj, maradjunk annyiban. A politikusokat
azért figyelem, mert szakmai ártalom, hiszen én tudom, hogy kellene csinálni, ha
pedig valami nem úgy van, akkor jókat
dühöngök, ha nem, akkor meg megnyugszom, hogy jól van, jól csinálták.
- Minisztereket, miniszterelnököket
szolgált ki éveken keresztül, protokollból ők jól vizsgáztak önnél? No és azok,
akik most ülnek a parlamentben?
- Amikor én ezt csináltam szakmaszerűen 1999 márciusáig, akkor azért nem
volt gond, mert az akkori vezetők tudták, hogy ennek jelentése van, tudták,
hogy ott nem lehet rögtönözni. Ma meg
már nem lennék protokollos egy vak lóért
sem. Amit ma viselkedéskultúrában, protokollban eltévesztenek, az tényleg olyan
már számomra, hogy azt már nem kéne, hiszen nagyon nagy szegénységi bizonyítvány, ha olyasmit rontanak el, amit
nem kéne.
- Nemrégiben Hadházy Ákos a parlamentben táblákat mutatott fel a kormánypárti képviselőknek ülés közben.
Ahhoz mit szólt?
- Hát, végül is valami ellenállást kell mutatni, csak a stílus, azt kell jól megválasztani, hogy milyen szavakat használ. Én
nagyon nem szeretem, ha valaki ordenáré. Ha hétköznap olyan a kocsmában,
akkor azt mondom, hogy hát istenem, berúgott, de ha egy politikus elengedi magát
ennyire, akár ellenzéki, akár kormánypárti, ez engem azért zavar, hiszen azt hiszi
az átlagember, hogy ha neki lehet, akkor
nekem is lehet. Pedig nem lehet.
- Nem tudom, hogy csak a facebook-közösség, vagy egész Európa vette szájára Orbán Viktort, amikor kritizálták,
hogy két számmal nagyobb öltönyben
van, sőt egy kicsit divatosabban is öltözködhetne. Erről egy protokollszakértőnek és egy nőnek mi a véleménye?
- Az öltözködésébe tulajdonképpen nem
nagyon nem tudok beleszólni, mert amikor aktívan dolgoztam, akkor sem mehettem oda, hogy hogyan néz már ki megint,
legfeljebb üzengettem neki. Az van, hogy
az öltözködésében a szabó biztos, hogy a
derékbőségéhez a nadrághosszt megszabja neki, de mivel ő pocakos, lejjebb tolja a nadrágot, mint általában a férfiember,
így alul a nadrág buggyos lesz. Bizony
sokszor nehéz elhinni egy embernek, pláne ha férfi, - mert higgyék el, sokkal hiúbbak, mint mi nők vagyunk -, hogy ha
hízik, akkor nem szabad szűket felvenni, mert akkor még kövérebbnek látszik
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Szilveszteri
képaláírásokat várunk
Olvasóink humorára, ötleteire, kreativitására számítunk most.
Képeink alá - a közelgő szilveszter alkalmából - vicces, frappáns aláírásokat várunk. Kérjük, küldjék el szilveszteri képaláírásaikat december 17-éig a kronika@tiszatv.hu e-mail címre, vagy levélben, illetve személyesen: Tiszaújváros, Szent István út 16.
A képeket és az általunk legjobbnak tartott aláírásokat megjelentettjük a Tiszaújvárosi Krónika december 19-én megjelenő
számában, és bemutatjuk a Tisza TV december 30-ai, szilveszteri adásában, és természetesen jutalmazzuk a legszellemesebb
újságírói teljesítményeket.
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Görög Ibolya nem tanít, „csak” tanácsokat ad.
benne. De mostanában figyelem Orbánt,
hogy már vannak picivel bővebbre szabottabb zakói, amiben nem néz ki annyira gömbölyűnek.
- Ilyen dolgokra maguk figyelnek a politikusok, vagy vannak, akik figyelik
őket, nézik rajtuk ezeket?
- Nem tudom, hogy figyelik-e, de remélem, hogy vannak kommunikációs szakembereik, akik ebben besegítenek nekik.
Szerintem van, mert egyszer már szóvá
tettem egy előadásomon, hogy miniszterelnökünknek állandóan zsebre van dugva
a keze, ehelyett nagyon jó lenne, ha egy
A4-es mappát tartana, mert akkor már
nem dugná zsebre a kezét. Aztán rá pár
hónapra megláttam, hogy A4-es mappával jön Orbán Viktor, na mondom, valaki visszamondhatta neki. Hát erre a másik
keze volt zsebben, de legalább az nem,
amelyikben a mappa volt.
- Retorikát tanulnak a politikusaink,
vagy abba inkább beletanulnak?
- Azt inkább tanulják. A viselkedést, azt
nem tanulják, de a kommunikációs tréningeken keresztül azt, hogy, hogyan kell
kiállni, hogyan kell beszélni, azt megtanulják, és tudni kell, hogy a beszédeket
sem ők írják. Gondolom sejti mindenki,
hogy politikusaink este nem fognak nekiülni körmölni, azt szakemberek írják
meg nekik. De azt, hogy, hogyan kell azt
előadni, azt bizony megtanulják, biztos,
hogy van erre szakember.
- Mondana néhány nevet a mai magyar
közéletből, akinek fekete pontot adna?
- Elég sok van ilyen, és azért nem is akarok nevesíteni, mert az átlagember is fölkapja a fejét, hogy nézd már, hogy beszél, vagy mi van ezen rajta, vagy hogy
áll a keze. Szóval mindegyiket kiszúrjuk.
Nagyon sok hiba van, és nagyon kevesen
vannak, akik jó csinálják, mert ösztönösen csinálják, és bár lehet, hogy valamikor foglalkoztak velük, de előfordulhat,
hogy a hatalom mámorában, már semmit
sem hisz el, mert a hatalom olyan mint a
szenvedélybetegség, semmit nem hisz el.
Ilyenkor van az, hogy azt hiszi, ő már jól
csinálja. A hatalom megédesíti az életüket
olyannyira, hogy azt gondolják, nem kell
törődni a kritikával, mert így vagyok jó,
ahogy vagyok, pedig ez nem igaz.
- A mi vezetőink után beszéljünk más
vezetőkről. Néhány hete Magyarországra látogatott Putyin, aztán Erdogan. Volt is zúgolódás, nem csak a török elnök érkezése miatt, hanem mert
fél Budapestet lezárták, kiürítették.
Ezt tényleg így kell? Erről mit gondol?
- Putyinnál egészen evidens, mert a pápa,
az USA elnöke és az orosz elnök, ők hárman állandóan kiemelten védett vezetők,
akárhova mennek, ott nem átlagosan, ha-

nem kiemelten, egy emeltebb védettséget
kell, hogy kapjanak.
- No de ennyire, mint most?
- Igen, ennyire, lehegesztett csatornalapokkal, ennyire. Erdogannal meg valószínűleg azért volt ez, mert a biztonságvédelemnek van egy olyan passzusa,
hogy az éppen jelenleg fenyegetett vezetőt ennyire kell védeni, tehát egy izraeli
államfő is ebbe beletartozik. Összefoglalva a kiemelt három nagy államfőt és
egyébként pedig az adott helyzetben terrorveszélynek kitett vezetőt is ilyen szinten kell védeni.
- Hogy tapasztalja, mi átlagemberek
tudunk európai módon viselkedni?
- Szerintem igen. Azért tudunk, mert egyszerűen a vérünkben van. Rakódik ez már
több száz éve, és szerintem még az is tudja, aki nem is gondolja, hogy tudja. Kön�nyen rámondjuk a másikra, hogy neveletlen, vagy, hogy bunkó. Az emberek
tudják, ha nincs is olyan nagy baj, mégis kimondjuk, és rosszul ítéljük meg, ez a
szörnyű. Ha tízből kilenc jól csinálja, egy
meg rosszul, akkor mit mondunk? Azt,
hogy na ezek a mai fiatalok, pedig csak
egy volt a rossz, pedig normálisak, csak
van egy-két vadhajtás, és azonnal általánosítunk, pedig azt nem szabad.
- Ha van mit fejlődnünk, mit kell megtanulnunk?
- Nagyon vissza kéne állítani azt a szokást, hogy aki belép, az köszön. A köszönés megy ki a divatból, pedig az annyira
evidens. Az emberi kapcsolatoknak minimális kezdetleges lépése, hogy ezt nem
volna szabad levetkőzni, ez a minimum
volna. Aztán, azt is jó lenne tudni, hogy
az ajtóban kit engedek előre és kit nem,
vagy, hogy egy buszon hogy segítsek le
egy nénit, vagy egy embert a lépcsőn. A
másik a mobiltelefon, ami nem lehetne
fontosabb a személyes kapcsolatnál. Ha
valakivel beszélgetek, kell a szemkontaktus, ehelyett elkezdik nyomogatni, s ezzel azt fejezem ki, hogy te nem vagy fontos, bezzeg a telefon igen. Tehát a másikat negligálom azzal, ha helyette mobiltelefonozok vagy esemesezek.
- Amikor Görög Ibolya bemegy egy
több száz fős előadóterembe előadást
tartani, akkor mi az amire szeretne
minket, a hallgatóságot megtanítani,
ha egyáltalán azt akar?
- Én inkább tanácsokat adok, soha nem
tanítok. Csak tanácsolom és elmondom,
hogy miért kéne úgy csinálni, ahogy szerintem jól kellene csinálni. Én soha nem
várom el, hogy előadás után mindenki
úgy megy ki, mint a kisangyal. Ha an�nyit sikerül átadnom, hogy kicsit ráérezzenek az emberek az illem, a viselkedés
és a protokoll lényegére, hogy tényleg ezzel kéne törődni, akkor én már nyertem.
berta

2.

3.

Húsz éve segítenek

Karácsonyi adomány

Több száz rászoruló családon segítenek a tiszaújvárosiak. Hatalmas mennyiségű adományt, főleg ruhaneműt adtak le az MSZP
nyugdíjas- és nőtagozatának gyűjtésére, akik idén a Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egyesülettel karöltve szervezték meg karitatív akciójukat. A helyi és a környékbeli rászorulók már átvették
adományukat, 24 családhoz bútort, nagy háztartási gépeket juttattak el az akció szervezői telefonos közvetítéssel. Főleg ruhaneműt tartalmazó 120 zsákot a szerencsi Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak Egyesületének ajánlottak fel. Az MSZP és tagozatai 20 éve gyűjtik az adományokat, ahol baj van, ott segítenek. Pénteken meglepetéssel készülnek a térre, Mikulásuk játékot fog osztani december 6-án a gyerekeknek.

Főleg ruhanemű volt a Szerencsre szállított 120 zsákban.

2019. december 5.

Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár
DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Derkó MiniGaléria
Szekeres Anikó Mandalák, képek, textilszobrok című kiállítása
Látogatható: december 16-ig

VÁROSI KIÁLLÍTÓTEREM

December 8. (vasárnap) 16.30 óra
A KarakterArt Kortárs Képzőművészeti Galéria Kiállítás és
Vásár megnyitója
Látogatható: december 22-ig

TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ

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
December 7. (szombat) 11.00 óra
„Angolozó” társalgási klub
A beszélgetést vezeti: Pomichal Anna idegennyelvi kommunikátor
Helyszín: a könyvtár előadóterme
December 11. (szerda) 9.30 óra
Babusgató - Könyvtári foglalkozás kicsiknek és kicsikről
Vezetik: Horváth Csilla és Tóthné Papp Julianna óvónők
Helyszín: a könyvtár előadóterme
December 11. (szerda) 17.00 óra
PC KLUB - Munkakeresés online: Álláskereső honlapok
megismertetése, az önéletrajzírás fortélyai
A foglalkozást vezeti: Riczu Anikó könyvtáros
Helyszín: a könyvtár előadóterme
December 12. (csütörtök) 16.30 óra
Rajzolj és alkoss velünk!
Vezeti: Barnóczki Ulrike gyermekkönyvtáros, grafikus
Helyszín: a gyermekkönyvtár
December 13. (péntek) 17.00 óra
„A könyv: nagyítóüveg” - gondolatébresztő beszélgetés felnőtteknek
Vezeti: Kázsmér Ágnes könyvtáros, fejlesztő biblioterapeuta
Helyszín: a könyvtár előadóterme

TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR

December 13. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután - Játéklehetőség logikai és stratégiai társasjátékokkal, kártyajátékokkal
Játékmester: Borsósné Doktor Éva könyvtáros
Helyszín: Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
December 17. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit
Helyszín: Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
HÍRES EMBEREK - HÍRES VÁROSOK PÁLYÁZAT
A TOTÓ témája minden hónapban egy híres ember, a feladatlap kérdései pedig a hozzá köthető várossal kapcsolatosak.
Decemberi témák:
- Chesley B. „Sully” Sullenberger (1951-)
- Rio de Janeiro
A feladatok elérhetők minden hónap 15-éig, leadhatók minden hónap utolsó munkanapjáig személyesen a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocskai u. 33.), és a
Hamvas Béla Városi Könyvtárban (Tiszaújváros, Széchenyi u. 37.), valamint elektronikusan a Hamvas Béla Városi
Könyvtár honlapján (http:///www.tmkk.tiszaujvaros.hu) és
Facebook oldalán (www.facebook.com/hamvas.konyvtar).
A résztvevő játékosok havonta tájékozódhatnak a beküldött
feladataik eredményéről az alábbi elérhetőségen: borsosne.
doktor.eva@tujvaros.hu email címen, vagy a 49/544-552-es
telefonszámon.

A Tisza TV műsora
December 5., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése
December 9. hétfő
18:00 Sporthétfő, benne a Phoenix KK - Újpest MT kosárlabda mérkőzés közvetítése felvételről
December 11., szerda
18:00 HétHatár: Művészeti vásár - Karácsonyi bevásárlás Év végi rendezvények - Sport
18:15 Hétről- Hétre: Mikulás a téren - Advent második vasárnapja - Jó tanulók, jó sportolók - A pódiumon Szily Nóra Közelmúlt
December 12. csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Kultúra
Ünnepi hangulat

7. oldal

Foltos karácsony

Ünnepi hangulatba kerülni
olykor csak egy pillanat. Egy
szó, egy dallam, egy illat. Vagy
egy szín, egy forma, egy figura. Utóbbiakból nyílt kiállítás
a Tiszaszederkényi Művelődési Házban. Ünnepi hangulat címmel a Tiszavirág Foltvarró Kör tagjai hozták el legszebb karácsonyi munkáikat.
A kiállítást Kormos Dénes, a Kárpát-medencei Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiumának elnöke nyitotta meg, aki köszöntőjében szólt arról, hogy az alkotás fontos
az ember életében, és ha valaki megtalálja azt, amit szívvel-lélekkel tud csinálni,
az meglátszik a végeredményen.
- Minden művészeti ágnak van története - mondta a folytatásban Kormos Dénes -, meglepve tapasztaltam, hogy egész
ősi időkre visszanyúló kultúra vetületeit látjuk itt, hiszen mint nagyon sok textillel összefüggő művészeti ág, szakma,
mesterség, ez is Kínához kötődik. A legrégebbi emlékek is Kínába vezetnek vis�sza, a selyem hazájába. Különösen kapcsolatban van ez a buddhizmussal, hiszen

Gera Istvánné munkája.

Térben és síkban, ünnepi hangulatban.
Buddhának különböző textileket, selyemdarabokat tűztek fel áldozatként, és a régi
monda szerint Buddha a neki áldozatként
bemutatott selyemdarabokból szőnyeget
szőtt. A kutatási eredmények alapján ezek
az imaszőnyegek ma is megtalálhatók a
buddhista templomokban.
Ma már a foltvarrás igazi művészet. Aprólékos munka, sokféle technika, hatalmas fejlődés. És megannyi lehetőség.
- Ilyenkor szoktunk a legtöbbet dolgozni - mondta Mag Kálmánné, a Tiszavirág Foltvarró Kör vezetője -, a karácsonyi
témák nagyon közel állnak ehhez a technikához. Terítékek, asztalterítők, adventi
koszorúk, minden, amit csak el lehet képzelni otthon, foltokból mindent meg lehet
csinálni. A foltvarró körnek most húsz aktív tagja van, és mindegyikünk hozott valamit a kiállításra. Foltokból karácsonyra ajándékot is lehet készíteni, az én karácsonyfámon például csak textilből készült saját gyártású díszek vannak, és saját készítésű ajándékokat szoktam adni a
rokonságnak is.
Losonczi Benjáminné inkább térben alkot,

a kiállítás vitrinjei az ő munkáit is rejtik.
- Hóember, karácsonyfa, adventi koszorú
- mutatta -, a karácsony, az advent jelképei mind készülhetnek ilyen technikával.
És persze karácsonyi díszek is, melyeket
nem csak ilyenkor készítünk, hanem az
év bármelyik szakában, de ilyenkor nagy
szeretettel kerülnek elő a ládáinkból.
- Nagyon kis darabokból áll, kilenc négyzet alkotja - mutatta gyönyörű karácsonyi
terítőjét Gera Istvánné -, nagyon oda kell
figyelni, hogy rakja össze az ember, hiszen mindegyikünk odafigyel arra, hogy
ha kiállítjuk, akkor azért mutasson is valamennyire. Mindenféléket szoktunk varrni, párnákat, ha vannak unokák, akkor
nekik sok mindent. Nagyon nagy szeretettel varrunk mindent, amit csak elképzelünk, vagy látunk valahol. Nagyon inspiráló, ahogy látjuk, hogy a másik mit csinál, és megpróbáljuk mi is ugyanazt elkészíteni.
A Tiszavirág Foltvarró Kör kiállítása december 20-áig látogatható.
Fodor Petra

Aranyos jégvirágok
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár Jégvirág Majorette Csoportja a november 17-én megrendezett XIII. Hajdúböszörményi Országos Mazsorett Fesztiválon a MAFUMASZ
zsűrije előtt lépett színpadra. A lányok most első ízben mutatkoztak be a III. korcsoportban. Táncukat pom-pon kategóriában
a zsűri arany oklevél minősítésben részesítette.
A csoport felkészítője Bognár Imre okleveles mazsorettoktató.

Aranyak, ezüst, különdíj

Sikeresen versenyeztek a gimnasztrádások

Fantasztikus eredményekkel
tért haza a Tiszaújvárosi Gimnasztráda a november 23-án
Budapesten megrendezett Ritmuscsapatok Modern Táncok
Őszi Országos Bajnokságáról.
A megmérettetésre több mint 300 koreográfiával neveztek, és nagyon erős
mezőny alakult ki. A lányok magas pontszámokat elérve kiemelkedően teljesítettek csapat és formáció felállásban. Öt
koreográfiával neveztek, open, show és
színpadi látványtánc kategóriában. A serdülő, a junior, és a felnőtt csoport első-,
az ifi második helyezést ért el és különdíjat is kapott. Az ifik és a felnőttek közös
műsorszáma második lett.
A csapat köszöni legfőbb támogatóinak,
Tiszaújváros önkormányzatának és a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítványnak, valamint a Magyar Torna Szövetségnek a
támogatást, mely nélkül nem lennének
ilyen sikeresek.
A gimnasztrádások nagy nyilvánosság
előtt a Mikulástól Karácsonyig rendez-

Éremhalmozók voltak a lányok.
vénysorozat zárónapján, december 22-én
16.00 órától lépnek fel egy kifejezetten
erre az alkalomra készített Miku Show
című karácsonyi zenés-táncos műsoruk-

kal, de december 21-én a Sportcentrumban a Sportgála 2019 sportbaráti találkozót is színesítik produkciójukkal.
f.l.

8. oldal

Ünnepi ajándék

2019. december 5.

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

Közlemények

2019. december 5.

Igazgatási szünet
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019.
(I.31.) számú önkormányzati rendelete értelmében 2019. december 23-án, december 30-án és december 31-én - igazgatási szünet elrendelése miatt - a Polgármesteri Hivatal (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) zárva tart. Az igazgatási szünet
időtartama alatt kizárólag a halaszthatatlan ügyek intézése
érdekében ügyelet működik az alábbiak szerint:
2019. december 23. (hétfő) 08:00 –12:00 óra között,
2019. december 30. (hétfő) 08:00 – 12:00 között,
2019. december 31. (kedd) 08:00 – 12:00 között.
Az igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap: 2019.
december 20. (péntek). Az ügyfélfogadás ezen a napon 8:00 12:00 óra között történik.
2020. január 2-ától a megszokott munka- és ügyfélfogadási
rend szerint működik a Polgármesteri Hivatal.
Kérjük szíves megértésüket!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy decemberi nyitvatartásunk a következőképpen alakul:
12.07. szombat 7:00 – 12:00
12.14. szombat 7:00 – 12:00

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

12.23. hétfő

7:00 – 12:00

12.30. hétfő

7:00 – 14:45

Tiszaújváros Város Önkormányzatának

12.31. kedd

7:00 – 12:00

Képviselő-testülete pályázatot hirdet

Jogi ügyfélfogadás 2019.12.18-ig a megszokott időben.

Tisza úti vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár
decemberben a karácsonyi ünnepekre való tekintettel a megszokottól eltérően üzemel.

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

• 2019. december 06. (péntek)
• 2019. december 13. (péntek)
• 2019. december 20. (péntek)

A pályázat benyújtásának határideje:

Az emberi erőforrások minisztere - a belügyminiszterrel és a
pénzügyminiszterrel egyetértésben - felhívást hirdetett meg
a 2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra, melyre Tiszaújváros Város Önkormányzata 1.500.000.Ft
önerő biztosítása mellett sikeresen
pályázott és az Emberi Erőforrások
Minisztériuma 834.000 Ft vis�sza nem térítendő támogatásban részesítette.

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

alpolgármester
2019. december 11-én (szerdán)
13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.
A fogadóóra helye:
Polgármesteri Hivatal I. emeleti
önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentés alapján történik, negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es telefonszámra
várjuk.
Polgármesteri Hivatal

Nyitva a hivatal
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a december 24-ei
és a december 27-ei munkarendváltozás következtében a Polgármesteri Hivatalban 2019. december 7-e (szombat) és december 14-e (szombat) munkanap. Az ügyfélfogadás 8 órától 12 óráig tart.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Vásározók, rendezvényszervezők
figyelem!

Már elérhető Tiszaújváros Város Önkormányzatának pályázati felhívása a 2020. március 1-jétől 2024. október 31-ig terjedő időszakra kirakodóvásár megszervezésére, teljes körű
lebonyolítására.
A részletes PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a város honlapján, a
www.tiszaujvaros.hu címen a polgármesteri hivatal hírek,
közlemények rovatában érhető el.
Érdeklődni a (49) 548-000 telefonszámon, illetve a phivatal@tujvaros.hu e-mail címen lehet.

beosztás ellátására.

- Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása

Közművelődési támogatás

Molnár István

a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet

A Tisza úti vásár időpontjai:

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

gazdasági igazgatói (magasabb vezető)

A hónap többi napján az ügyfélfogadási idő változatlan.
TiszaSzolg 2004 Kft.
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2019. december 20.
A pályázat elbírálásának ideje: 2020. január 30.
A pályázat teljes szövege megtalálható a Polgármesteri Hivatal honlapján: (www.varoshaza.tiszaujvaros.hu)

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)

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.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Tokaji Edit

a 4. sz. választókerület képviselője
2019. december 11-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői szoba.
Polgármesteri Hivatal

Hirdetés

10. oldal

HALTELEPÍTÉS
A Zabos Géza HE 2019. december 06-án (pénteken)
3000 kg háromnyaras pontyot telepít az alábbiak szerint:
800 kg
Erdészeti tó: 		
Tolnai tó: 		
300 kg
Csécsi tó: 		
800 kg
Örösi tó:			
300 kg
Tisza üzemvíz csatorna 500 kg
Amennyiben az időjárás lehetővé teszi a Kürti tó megközelítését akkor:
Kürti tó: 300 kg - ha nem, akkor ezt a mennyiséget is az Erdészeti és Csécsi tóba telepítjük.
A változtatás jogát fenntartjuk.
Horgászni 2019. december 07-én (szombaton) reggel 07.00 órától lehet.
Serfőző Gergely, horgászmester

HASZNOS TÉLI TUDNIVALÓK

A TELEPÜLÉSI KÖZKIFOLYÓK
HELYES HASZNÁLATA TÉLEN
A fagyok beköszöntével az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság az alábbi hasznos tanácsokkal szolgál a közkifolyók helyes
téli használatával kapcsolatban.
• A vízvételezés során legalább 1 vödör vizet (7-10 liter) szükséges kiengedni ahhoz, hogy
utána az ürítő rendszer vízteleníteni tudja a közkifolyót. Ha legalább ennyi vizet nem
engedünk ki, akkor a víztelenítés nem történik meg, és elfagyhat a rendszer.
• Tilos a közkifolyóval „játszani”, azaz egy kicsit megnyitni, úgy, hogy a víz bár megindul, de nem folyik ki! Ha a nyomókart lenyomjuk, minden esetben ki kell engedni a fent
jelzett mennyiséget, hogy az elfagyás ne következzen be.
• Ha a közkifolyó elfagyott, tilos azt tűzzel, gázlánggal, egyéb módon kiolvasztani! Ez további károkat okozhat, ami megnehezítheti, késleltetheti a javítását.
• Tilos a közkifolyóra tömlőt csatlakoztatni, illetve tömlőn keresztül tölteni kannákat,
edényeket, mert így az ivóvízhálózat elfertőződhet!
• Ha rendellenességet észlel a közkifolyó működését illetően, kérjük, jelezze az alábbi elérhetőségeken:
Társaságunk teljes szolgáltatási területére vonatkozóan: Központi diszpécserszolgálat
(0-24 óra): + (80) 22-42-42; + (48) 81-42-42.
MINDANNYIUNK KÖZÖS ÉRDEKE A TELEPÜLÉSI KÖZKIFOLYÓK RENDELTETÉSNEK MEGFELELŐ HASZNÁLATA A TÉLI IDŐSZAKBAN IS. KÖSZÖNJÜK
FELHASZNÁLÓINK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT! ÉRV. ZRT.

2019. december 5.

Tisztújítás a horgászoknál
Tisztelt Horgásztársak!
Ezúton tájékoztatom a horgásztársakat, hogy a Zabos Géza Horgász Egyesület
2020. január 25-ére időközi választást ír ki a megüresedett tisztségviselői helyekre az alábbiak szerint:
• Felügyelőbizottsági tag, valamint
• Vezetőségi, Felügyelő- és
Etikai bizottsági póttagok.
A Vezetőség a 2019. októberi
ülésén - az Alapszabály és a
Választási Szabályzat előírásainak figyelembevételével a jelölés és választás előké-

szítésére 6 fős Jelölőbizottságot kért fel.
A Jelölőbizottság tagjai: Balázs Tibor, Brieger Péter, Felföldi Géza, Mócsán Róbert,
Petrényi Péter, Uher Gergő.
A Jelölőbizottság Balázs Tibort (tel.: +36-70/383 2777)
bízta meg a bizottság vezetésével.
A jelölőlisták 2019. november 4-étől a horgászboltokban, az egyesület irodáján és
a Jelölőbizottság tagjainál találhatóak.
A jelölési és választási szabályzat az egyesület honlap-

ján, a bizottság tagjainál és
az egyesület irodájában lelhető fel.
Jelöléseket az alábbi helyeken lehet leadni:
• Dugó Horgászbolt, Polgár
• Sajó Horgászbolt, Tiszaújváros
• Napsugár Horgászbolt Tiszaújváros
• Zabos Géza HE iroda, Tiszaújváros, Bartók B. u. 7.
Kérem a horgásztársakat,
hogy éljenek jelöltállítási és
választási jogukkal.
Kiss Béla
elnök

Sport

2019. december 5.

Diáksport

Országos döntőben
a testvérpár

Fónagy-Árva Péter (balra) játszmát sem vesztett.
Közel 200 sportoló fogott ütőt a kezébe az asztalitenisz diákolimpia megyei döntőjén a Sportcentrumban.
A tét az országos döntőbe jutás volt, ehhez meg kellett szerezni az adott korcsoport első helyét. Ez két tiszaújvárosinak sikerült. Fónagy-Árva Zsófia a III-IV. korcsoportos lányoknál, Fónagy-Árva Péter az ugyancsak III-IV. korcsoportos fiúknál diadalmaskodott. A Kazinczy iskola két kiválósága mellett további dobogósaink is voltak: Gyuricskó Adrián (Brassai), Mészáros
Anett (Széchenyi), és a Hunyadi leánycsapata (Ágoston Gabriella, Veres Anna, Varga Nikolett Bíborka) 2., Mészáros Áron
(Széchenyi) 3. helyezést ért el.

Kézilabda

Negyedikként zártak

11. oldal

Labdarúgás

Győzelemmel búcsúztatták az évet

A labdarúgó NB III. Keleti
csoportjának 17. fordulójában a DVTK II együttesét fogadta a Termálfürdő FC Tiszaújváros. A Gerliczki tanítványok hátrányból fordítottak, és itthon tartották a 3
pontot.
Tiszaújváros - DVTK II
2-1 (0-0)
Tiszaújváros, 100 néző. V.: Tóth.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs.
- Lippai, Gelsi, Pap, Tóth M., Hussein,
Orosz M., Bokros, Terdik (Horváth), Kulcsár (Fodor), Bene (Kundrák). Edző: Gerliczki Máté.
DVTK tartalék: Bukrán - Ivánka, Tóth
(Gönczi), Zsiga, Óvári, Budaházi, Farkas, Gazdag, Orosz M., Ternován (Nagy),
Kispál (Csávás). Edző: Vég Csongor.
A találkozó felvezetéseként az 50 éve NB
III-as bajnokságot nyert labdarúgókat,
Haisz Imrét, Tóth Lajost, Dohány Istvánt
köszöntötte a klub vezetése.
A házigazdák az első játékrészben mindössze helyzetekig jutottak. A 15. percben
Shadi, a 26. percben Pap lövését védte
Bukrán. A vendégek egy lehetőséget tudtak felmutatni, Óvári lőtt fölé a 34. percben.
A második játékrész elején Orosz puskázott el egy helyzetet, majd az 56. percben egy diósgyőri szabadrúgást követően némiképp váratlanul tizenegyest ítélt
a játékvezető. A tiszaújvárosi védők gyűrűjében esett el a vendégjátékos, mes�-

A második gól előtti pillanat.
sziről úgy tűnt senki nem bántotta, Tóth
Tamás azonban a 11-es pontra mutatott.
A megítélt büntetőt Óvári vágta az ellenkező irányba mozduló Tóth mellett a
kapuba 0-1. A bekapott gól után nagyon
igyekezett a Tiszaújváros, és a 62. percben egy hazai szögletet követően 11-eshez jutott. Egy kapu előtti kavarodásnál
diósgyőri szabálytalanságot szúrt ki a
dirigens, amelyért büntetőt ítélt. A 11-est
Gelsi nagyszerűen helyezte a bal sarokba 1-1. A házigazdák az egyenlítés után
sem álltak le, hajtottak, küzdöttek, hogy
megszerezzék a vezetést. A hőn áhított
találat gyorsan össze is jött, hiszen a 63.
percben egy formás hazai akciót követő-

Bagdi Ágnes 92 gólnál tart.
Lezárult a megyei bajnokság őszi szezonja a nőknél is. A TSC
két mérkőzést is játszott a hajrában. A MEAFC Miskolc otthonában 30-25-re kikapott, a sereghajtó Balassa SE Balassagyarmatot fogadva viszont 29-23-ra győzött. A kilenc csapatot számláló bajokságban a TSC 4-4 győzelemmel és vereséggel a 4. helyen áll. A lányok 200 gólt lőttek, ebből Bagdi Ágnes 92-őt, s ezzel vezeti a góllövőlistát.

A három muskétás: Tóth Lajos, Dohány István és Haisz Imre.

Kosárlabda

Nagyon fontos pontok

A bajnokság 12. fordulójában az OMNIA Pub & Food
Békés otthonában lépett pályára a Phoenix KK. A nehéz és fordulatos mérkőzésen
csak az utolsó percek küzdelme döntötte el a párbajt,
méghozzá a Phoenix javára.
Békés - Phoenix KK
83-90 (21-29, 25-21, 26-21, 11-19)
Játékvezetők: Fodor, Nyilas, Drenyovszki.

Súlyemelés
A Sportcentrum eseményei
December 7. (szombat)

Kosárlabda
Phoenix KK - Újpest MT bajnoki mérkőzés
15.30 U20 csapatok		
Játékcsarnok
18.00 Felnőtt csapatok		
Játékcsarnok
December 8. (vasárnap)
Labdarúgás
Bozsik torna
09.00 U11 csapatok		
Edzőterem
13.00 U13 csapatok		
Edzőterem

en Bene elé került a labda, akinek lövését elsőre még védte Bukrán, de a kipattanónál a kapus és két diósgyőri védő fölött
a hazai támadó a hálóba lőtt 2-1. A hátralévő percekben a Tiszaújváros jól tartotta az eredményt. Gerliczki Máté csapata 8
győzelemmel, két döntetlennel és 6 vereséggel, 26 ponttal a 7. helyen várja a tavaszi folytatást. Jövőre március 8-án a DVSC II ellen idegenben kezdenek Terdikék,
majd március 14-én Putnok csapatát fogadják.
Gerliczki Máté: Az első 10 percben jól
játszott a csapat,de sajnos nem sikerült
megszereznünk a vezetést. Fontos volt,
hogy a vendégek büntetőből szerzett góljára gyorsan tudott válaszolni a csapat. A
folytatásban még hamarabb sikerült megrúgni második gólunkat, így megérdemelt győzelmet arattunk a 2019-es esztendő utolsó bajnokiján.
Vég Csongor: Hatvan percig úgy játszottak a fiúk, ahogy azt előzetesen elterveztünk. A második félidőben hiába szereztük meg a vezetést, egy rövidzárlat elég
volt ahhoz, hogy oda legyen az előnyünk.
A bekapott gól után pedig sok volt a hiba
és menetrendszerűen jött a második hazai
találat. Nem lesz könnyű a tavaszi folytatás.
A forduló további eredményei:
DEAC - Tállya 7-2
Sényő - Putnok 4-2
Balassagyarmat - DVSC II. 1-0
Jászberény - Gyöngyös 2-2
Cegléd - Füzesgyarmat 1-1
ESMTK - Eger 3-1

Phoenix KK: Pöstényi Zoltán (11/9), Kiss
Balázs (17/6), Szabó Norbert (7), Molnár Bence (8), Lajsz Gergely (10). Csere: Tóth Viktor (4), Lenke Balázs (-), Eremiás Kristóf (-), Orliczki Bence (1), Szilasi Bence (-), Jake Martin (22/9), Kovács
Zoltán (10). Vezetőedző: Szendrey Zsombor.
Szendrey Zsombor: Nehéz mérkőzésre
számítottunk, ezt meg is kaptuk. Szerencsére nagyon jól kezdtünk, sültek a dobásaink. Ezt picit lehetett már érezni az

Rétié a serleg

XVIII. alkalommal rendezték meg a Kőszegi György emlékversenyt, melyen hat
szakosztály közel 50 versenyzője vett részt.
A legeredményesebb ifjúsági versenyző (220 kg-os összetett eredménnyel) Réti
Márton lett, aki ezzel megkapta a Kőszegi György vándorserleget és az önkormányzat által felajánlott pénzdíjat, melyet Molnár István alpolgármester adott át.
Réti mellett a tiszaújvárosi versenyzők további négy elsőséget szereztek. A serdülő Durgheu Patrik Levente (90 kg-os összetettel), az ifjúsági Budai Gábor
(100 kg), a junior Balázs Zsolt (118 kg), a felnőtt Bajzáth Attila (143 kg).
A verseny alkalmával megkoszorúzták Kőszegi György emléktábláját is, ahol
egy másik legendás súlyemelő özvegye, Ördögh Istvánné emlékezett Kőszegi
Györgyre.

edzésen is. Aminek örülök, hogy át tudtuk menteni a formát a mérkőzésre. Itt nagyon nehéz győzni, egy jó szerkezetű, jó
képességű csapathoz érkeztünk. A döntés
a végére maradt. Ritmust váltottunk, illetve védekezést váltottunk, s ez az ellenfelet jobban megzavarta, mint bennünket,
mert azért saját magunkat is meg tudjuk
ezzel lepni. Ez most bejött, tudtunk kosarakat szerezni, így a javunkra eldöntöttük
ezt a ki-ki mérkőzést.

12. oldal

Rendezvények

2019. december 5.

