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Vasárnap ünnepi adás a Tisza TV-ben

Karácsony? Velünk!
Advent harmadik vasárnapján december 15-én 16 órától karácsonyi műsorral jelentkezik a Tisza TV. Az adás ideje alatt
többször, több helyszínre is kapcsolunk élőben, riportereink
ott lesznek többek között a Városháztéren, a Karácsonyi művészeti vásárban, és egy tizenéves fiatalember konyhájában,
aki ünnepi menüjével fűszerezi műsorunkat.
Karácsonyi képeslapokat, üdvözleteket küldenek külföldön
élő, vagy épp más országban telelő ex tiszaújvárosiak, akik
videoszelfiben mutatják meg nekünk Dubai, Milánó, Dominika, Florida, Párizs, Stuttgart és Lipcse karácsonyi hangulatát.
Dallal köszöntik a karácsonyt tiszaújvárosi zenészeink, énekeseink. Stúdiónkba érkezik „A Felnőni Tilos!” zenekar, a
Sodrás Színtársulat, egy Tiszaújvárosból elszármazott pedagógus, kézműves Fórizs Éva Aida alkalmi alkotóműhelyét is
megnyitjuk a tévéstúdióban és a retro jegyében társasjáték kínálatot is mutatunk, no persze játszani is fogunk.
Riportjainkban Önök, városlakók szólalnak meg, ünnepről,
várakozásról, és a város iskolásai, akiket az Adventi hangverseny főpróbáján látogatott meg stábunk.
Töltsék a vasárnap délutánt velünk!

Kerekasztal-beszélgetés
Az éjszaka leple alatt utaztatták azt a közel 100 méteres és 300 tonnás szerelvényt, amely a MOL Petrolkémia Zrt. beruházásának, a poliol gyártókomplexumnak a része lesz. Erre azért volt szükség, hogy a közúti közlekedést ne zavarják a hatalmas készülék szállításával. Szombaton hajnalban 4 napos utazást követően érkezett meg végül Tiszaújvárosba a poliol
üzem második legmagasabb berendezése. Cikkünk a 3. oldalon.

Jó a szociális
ellátórendszer

Őstermelőktől karácsonyra

Kivágják, majd újratelepítik a fenyőket

Hétfőn lezárták a Kazinczy
Ház parkolójának egy részét, megkezdődött az idei fenyővásár. Van még ugyan idő
karácsonyig, de sokan már
most nézelődnek, vásárolnak.
Nem csak ajándékot, hanem
fenyőfát is. Persze a környezetvédelem szele ide is elért,
mennek a pro és kontra érvek, károsítjuk-e a környezetet, ha élő fát veszünk, vagy
épp többet ártunk a műfenyővel.
A fák közben kivágva várják, hogy otthonaink díszei legyenek az ünnepekre. Luc,
ezüst, normand, kisebbek és nagyobbak,
és egy pár igazán hatalmas sorakozik a lezárt parkolóban.
- Saját magunk termeljük a fákat - mondja Nyircsák Attila őstermelő -, Bőcs, Berzék és Hernádnémeti térségében. Nem
erdőket vágunk ki, mi zöldfelületet hozunk létre, amit aztán folyamatosan újratelepítünk. Olyan földeken is, amik
már évek óta parlagon hevernek, mert
például egy-egy idős emberé, aki már
nem gondozza. A fenyőfákat Zalaegerszeg környékéről rendeljük nagy tételben, olyan 25-30 centiméteres nagyság-

A szociálpolitikai kerekasztal tagjai értékelik az elmúlt időszakot.
Ülésezett a szociálpolitikai kerekasztal, ahol a téli időszak egyik
legfontosabb feladatáról, a hajléktalanok ellátásáról, valamint a
városban élő egyre több időskorú gondozásáról, ellátásáról, az
idősek otthonának bővítési lehetőségeiről is szó esett. Az ülésen résztvevők ezekre a problémákra kerestek megoldásokat,
de az említett témákban feladatokat és célokat is megfogalmaztak. Tiszaújváros szociális ellátórendszere a kisebb gondok ellenére megfelelően működik, amit a tanácskozáson a szakemberek adatokkal is alátámasztottak.
Nyircsák Attila saját termelésű fái közt.
ban vesszük meg, és ültetjük el az őszi
időszakban.
- Milyen az idei kínálat, és persze az árak?
- A lucfenyőnek 3000 forint métere, az
ezüstnek 5000, a normand fenyő méterét
pedig 6000 forintért adjuk. Vannak kisebbek, nagyobbak is, a legnagyobb fenyőnk
például 12 éves körüli. Fajtájától függően változik, hogy mennyi idő alatt nőnek
meg. A lucfenyő például 4-5 év alatt éri
el a két métert, míg az ezüst 6-7 év alatt,

a normandnál pedig akár 10 évet is számolhatunk.
A karácsonyfa állításának hagyományai
egyébként Németországból erednek, először itt, a 16. században díszítettek fát az
ünnepre. Hazánkban az első karácsonyfát
Brunszvik Teréz grófnő állíttatta 1824ben, de a karácsonyfa szó már egy 1554es történelmi jegyzetben feltűnik, igaz,
ekkor a földesúrnak karácsonyra beszállított tüzelőt jelentette.

Krónika megjelenés
Tájékoztatjuk olvasóinkat, az intézményeket, üzleti partnereinket, hogy a Tiszaújvárosi Krónika idei utolsó - összevont, ünnepi - száma december 19-én, 2020. évi első - ugyancsak összevont - száma január 9-én jelenik meg. Ezért kérjük,
hogy a két időpont közötti időszakra vonatkozó hirdetményeiket, hirdetéseiket 2019. december 17-én (kedd) 10 óráig juttassák el szerkesztőségünkbe.
Köszönjük!
Tisza Média Kft.

Sokféle

2. oldal

Óriási forgalom a vizsgálóban

Mérlegen az idei gombaszezon

Bár az évből még hátra van néhány hét,
az első hó és fagy megpecsételte az ehető gombák sorsát. A szerencsésebbek találhatnak még itt-ott lilatönkű pereszkét,
amely kibírja a nulla fokot, és most indul
be igazán a kiváló ízű és könnyen határozható téli fülőke növekedése, viszont
összességében nézve a szezon véget ért.
Eltehetjük a kosarainkat, a késeinket, és
itt az ideje, hogy mérleget vonjunk.
A 2019-es gombaszezon igazán kiemelkedő volt, mind a gombák minőségét, mind
a mennyiségét tekintve. Ez főképp a tavalyi év szempontjából nézve volt örömteli, hiszen az előző szezont nagy szárazság, kevés csapadék jellemezte. Idén tavasszal viszont volt egy két-háromhetes
esős periódus, amely eléggé feláztatta a
talajt és megfelelő mikroklímát teremtett ahhoz, hogy a gombák növekedésnek
induljanak. A tavasz slágere a tövisaljagomba (ehető) volt, amely szilva- és kajszibarackfa közelében nő. Mérgező párjától (zöldesszürke döggomba) lisztszaga és gazdanövényei különböztetik meg.
Egyre népszerűbb az ördögszekér-laskagomba (ehető) is, amely a laskagombák
között egyedinek számít abban a tekintetben, hogy nem a fát korhasztja, hanem a
mezei ördögszekér (Eryngium campestre)
és más, vastaggyökerű sztyeppei növény
gyökerének már elhalt kérgén él. Egyéb-

Kerti őzlábgomba.
iránt mediterrán jellegű faj és a mediterrán klíma északra tolódásával, termőidejének kitolódásával számolhatunk a jövőben. A csiperkék közül még ízletes csiperkét (ehető), sziki csiperkét és karbolszagú csiperkét hoztak be a gomba-szakellenőri helyiségbe nagyobb mennyiségben.
A nyár ezúttal is száraz és aszályos volt.
A Zemplénből és a Bükkből elő-előkerült
néhány vargánya- és tinórufaj. Sárga rókagombát többet hoztak Erdélyből, mint
a környékről.
Fordulatot a szeptembertől tartó csapadékos időjárás hozott, ami az ősszel óriási forgalmat generált. Kilószámra ellenőriztettek csiperkefajokat, mezei szegfűgombát (ehető), lilatönkű pereszkét (ehető), nagy őzlábgombát (ehető). Utóbbi
faj mostanában változatos megjelenésével keltette fel a figyelmet, ráadásul egyre gyakrabban hozzák be mérgező pár-

kronika@tiszatv.hu

Levél Dr. Juhász Júliához

Drága Doktornő!
Engedd meg, hogy tegezzelek. Nagyon
hiányzol, sokszor jutsz eszembe, amikor
rosszabb a hangulatom, rossz passzban
vagyok. Te ezt már észrevetted és kérdezted: Na Annuskám! Pihenünk egy kicsit?
Tudtad, hogy akkor már kell egy kis kilépés a monoton mindennapokból, új környezet, új emberek, szomorú élettörténetek. Sok telefonszámmal feltöltve jöttem
haza. Könnyebben viseltem egy darabig
a napokat. Csodálatos orvos voltál, egyszer meg is öleltél. Egyetlen másodpercig
sem éreztetted velünk, hogy betegek va-

Tekintet
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik 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.

gyunk. Annuskámnak, Edusnak becéztél
bennünket.
Betegen is dolgoztál, szinte az utolsó percig. Amikor érdeklődtünk, jössz-e dolgozni, nem tudták, lesz erőd, vagy sem.
Neked volt. Végighallgattad a rengeteg
panaszt, pedig a tiéd volt a legnagyobb:
halálos. A férjed ment utánad.
Nagyon hiányzol! Sokszor jutsz eszembe
drága doktornő! Legyen nagyon boldog
karácsonyod odafent!
Egy volt beteged:
Remspergerné J. Anna

ját, a kerti őzlábgombát is, amely kedveli a nitrogénben gazdag, trágyázott helyeket (de az ehető párja mellett is nőhet). Ez
a faj Magyarországon eddig ritka volt, de
gyorsan terjed, ezért nagyon kell vele vigyázni, azonosítása fokozott körültekintést igényel. A terjedő gombák sorát gyarapítja az őzlábgalóca (fogyaszthatósága
vitatott), amely a hagyományos legeltetéses gazdálkodás felhagyása és a legelők
területének csökkenése következtében
már régóta veszélyeztetett (természetvédelmi értéke 5.000 Ft), nálunk mégis elég
gyakori. A szintén ritkának tartott selymes döggomba (étkezési értéke ismeretlen, feltehetően mérgező gomba) tipikusan olyan faj, amely ciklikusan nő; sok év
kihagyás után idén ősszel hatalmas folyásokban jelent meg és valószínűleg jó pár
évre megint eltűnik.
A gomba-szakellenőri helyiséget idén rekordszámban, 146-an keresték fel és kb.
70 fajt ellenőrizettek. A tiszaújvárosiakon
kívül nagyon aktívak a polgáriak, a szögediek és az örösiek. Sajnos még mindig
előfordul, hogy a különféle fajokat egybe
szedik, vagy műanyagszatyrokba, zacskókba, amik rontják a gombák beazonosítását. Továbbra is sokan kérnek tanácsot
a gombák szedésével, elkészítésével kapcsolatban.
Kákóczki Balázs

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
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Egyházi hírek

Római katolikus

Szombaton 18.00 órakor, vasárnap 11.00 órakor kezdődik a
szentmise. December 2-től december 20-áig hétköznapokon
(hétfőtől péntekig) a szentmise reggel 6.00 órakor (rorate) kezdődik. December 20-án a (lelkigyakorlatos) szentmise 18.00
órakor kezdődik, ezen a napon a hajnali mise elmarad. 8.30kor a Szent István Katolikus Általános Iskola karácsonyt előkészítő szentmiséje lesz.
A rorate szentmisék után a gyerekeket, akik részt vettek a
szentmisén, Pascal 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).
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.
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

Szombaton 14.00 a betlehemes játék próbája. 15.00 mézeskalács-sütés a közösségi házban. 17.30 vecsernye. Vasárnap 8.00
utrenye, 11.00 Szent Liturgia. Kedden 8.00 Szent Liturgia.
Karácsony előtti lelki napunkat december 21-én (az ünnep
előtti szombaton) tartjuk. A Szent Liturgia és a gyóntatás délután 4 órakor kezdődik. Szentbeszédet mond, és a gyóntatásban segít, Bodogán László atya, hajdúböszörményi parókus.

Református

Tiszaújváros
• December 12-én, csütörtökön 17 órától Bibliaórát tartunk a
gyülekezet imatermében.
• Ünnepi istentiszteletünk advent harmadik vasárnapján, december 15-én a szokott időben, 11 órától kezdődik, melynek
keretein belül meghallgathatjuk a Tiszaújvárosi Református
Énekkar szolgálatát.
• Konfirmációi előkészítő december 15-én 15 órától a gyülekezeti teremben.
• Gyermekistentisztelet párhuzamosan a felnőtt alkalommal
december 15-én 11 órától az imateremben
Tiszaszederkény
• Ünnepi istentiszteletünk advent harmadik vasárnapján, december 15-én 10 órakor kezdődik.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Madár Andrásné
életének 61. évében elhunyt. Temetése 2019. december 17én (kedd) 11 órakor lesz a sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy

Misi Kálmánné
(Szül.: Pál Mária)

nyugalmazott óvónő
életének 67. évében elhunyt. Temetése 2019. december
13-án (pénteken) 11.00 órakor lesz Sajószögeden,
a Városi Temetőben.
A gyászoló család
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Partneri megállapodás

Próbanyelvvizsgáztak

Párosával szóbeliztek.
Partneri megállapodást kötött az Euroexam és a
Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola. Ennek része, hogy a
diákok próbanyelvvizsgát tehetnek, most tizenketten éltek ezzel a lehetőséggel.
Két hete írásbeliztek, kedden szóbeliztek. A hetedikes emelt óraszámú angolos osztályból sokan jelentkeztek.
- A tanév elején kerestem egy objektív mérési lehetőséget a tanítványainknak - mondta Szabóné Gubányi Éva angol nyelvtanár -, hiszen mi is mérjük őket dolgozatokkal, különböző mérésekkel, hogy hol tartanak a nyelv elsajátításában, de mégis más
az, ha külső szakemberek mérik őket egy olyan feladatsor alapján, ami tulajdonképpen egy valódi nyelvvizsgának felel meg.
Így nem csak a szülők, hanem mi is visszajelzést kapunk arról,
hogy hol tartanak a gyerekek. Akik próbavizsgán vesznek részt,
azok már úgy mennek majd az éles nyelvvizsgára, hogy ismerik a feladatokat, a szituációt, talán már nem is izgulnak annyira, így könnyebben veszik az akadályokat.
- Milyen időközönként és kik jelentkezhetnek a próbanyelvvizsgára?
- Iskolánk minden tanulója előtt adott a lehetőség minden nyelvi szinten, A1-től C2-ig. A gyereket tájékoztatjuk, igény szerint
akár évente kétszer is lehet majd itt próbanyelvvizsga. A mostani alkalomra tizenkét tanuló jelentkezett.
Nagy volt az izgalom a vizsga előtti percekben. A diákok párosával ültek a vizsgáztató elé, a kezdeti feszült percek után pedig
már kötetlenül beszélgettek.
- Ez a szakmai együttműködés nagyon jó dolog - mondta Vaszil
Edit, az Euro Nyelvvizsga Kft. kiemelt ügyfélkapcsolati koordinátora -, elsősorban mi is azt szeretnénk, hogy minél több diáknak legyen nyelvvizsgája. A partnerség jegyében módszertani
képzéseket adunk a tanároknak, ez egy nemzetközi nyelvvizsga,
ami a diákok számára nagyon jó lehetőség. Próbanyelvvizsgákat
szervezünk az iskolában és vannak házhoz jövő előadásaink is,
képzett trénerünk ingyenesen jön az iskolába, ha igény van rá, és
workshopokat tart az olvasott szöveg és az íráskészség fejlesztésére. A diákok már az iskola honlapján is jelentkezhetnek erre,
a legközelebbi vizsgahelyeink Miskolcon és Nyíregyházán vannak, szeretettel várunk mindenkit vizsgázni.
Az idegen nyelvek oktatására évek óta nagy hangsúlyt fektet a
Hunyadi iskola.
- Sok sikert várunk - mondta Hok Csaba intézményvezető -, hiszen hét évvel ezelőtt, amikor ezt a programot bevezettük, az volt
a szándékunk, - hallván, hogy Magyarországon nagyon sok fiatal a diplomáját nem tudja átvenni, mert nincs nyelvvizsgája, egy
időszakban pedig felröppent a hír, hogy a felvételihez is szükség
lesz nyelvvizsgára - hogy elindítjuk ezt a programot, az emeltszintű képzést. Úgy gondolom, hogy jövőre, nyolcadik osztályban, amikor majd csábítom ide a leendő elsősöket, akkor már jó
néhány nyelvvizsga bizonyítványt fel tudunk mutatni a szülőknek. Érdemes lesz tehát ezt a programot, ezt a képzést választani.
Fodor Petra

Téli rémemlék

Híre-hamva sincs az idei tél első havazásának, csupán emlékeinkben élnek a hóval borított közterületek, parkok, a hólepte fák.
A szép emlékek mellé azonban rosszak is társulnak. Például ez
a hó súlya alatt letört jókora ág a Napsugár Bölcsőde mellett. A
nagy forgalmú járdára-kerékpárútra zuhanó ágazat szerencsére
nem okozott balesetet, és a közlekedést sem sokáig akadályozta,
a lakossági bejelentéseket követően a Városgazda Kft. dolgozói
gyorsan helyreállították a rendet.

Aktuális
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MOL kolonna

Megérkezett a toronymagas szerkezet
Az éjszaka leple alatt utaztatták azt a közel 100 méteres és 300 tonnás szerelvényt,
amely a MOL Petrolkémia
Zrt. beruházásának, a poliol
gyártókomplexumnak a része lesz. Erre azért volt szükség, hogy a közúti közlekedést ne zavarják a hatalmas
készülék szállításával.
Szombaton hajnalban 4 napos utazást követően érkezett meg végül Tiszaújvárosba
a poliol üzem második legmagasabb berendezése. A 71 méter magas monstrum
előgyártása Belgiumban történt, ott tették vízre - tudtuk meg Zsinkó Tibortól, a
MOL Petrolkémia Zrt. vezérigazgatójától.
- Uszályon szállították, így érkezett Magyarországra a gönyűi kikötőbe. Ott átrakodták egy hatalmas trélerre, és közúton
haladt tovább. Este 10 és reggel 6 óra között közlekedett a szerelvény, melynek maximális sebessége 30 km/h volt. 20 fős kísérő személyzet vigyázta az útját, nemcsak
rendőrök, hanem technikai személyzet is,
akik ha kellett, akkor leszerelték az útjába belógó vezetékeket, táblákat, majd vis�sza is szerelték azokat. A szerkezet egyéb-

Már a beruházás területén pihen a monstrum.
ként egy propán, propilén szétválasztó kolonna, ugyanis az üzemi gyártás során el
kell választani ezeket az anyagokat egymástól, mert a propilént szeretnénk visszacirkuláltani a termelésbe, ezáltal is növelve a hatékonyságot. A poliol projekt ös�szességében közel 50 százalékos készültségű, ez még itt a helyszínen nem érzé-

kelhető, hiszen az itteni munkákkal és a
külföldi helyszíneken zajló előgyártással
együtt tartunk itt. A tiszaújvárosi helyszínen a végén járunk a cölöpözésnek és az
alapozásnak. Megkezdtük az acélszerkezet és csőszerkezet szerelési munkákat is,
ezeknek azonban még az elején tartunk mondta Zsinkó Tibor.

Karácsonyi vásárlás

A vágyaink ne írják felül a realitást

Körülbelül harminc évvel ezelőtt jártam a városi vásárban. Ennek több oka is van,
az egyik, hogy egyszerűen
nem az én műfajom. Sőt, ma
már úgy érzem, általában a
vásárlást nem nekem találták ki.
Főleg így, nagyobb ünnepek előtt, amikor
az elszabadult tömeg bármi áron szeretné megszerezni a karácsony hozzávalóit.
Ilyenkor nagy ívben kerülöm a bevásárlóközpontokat, ha tehetném a tejet és a kenyeret is interneten rendelném. (Bár úgy
tudom már erre is van lehetőség.) Szóval,
most egyrészt kíváncsiságból, másrészt
ezt a feladatot kapva, kinéztem a Tisza úti
vásárba, hogy lássam hogyan készülődnek ott az év legszebb ünnepére.
- Ha jól meggondolom, már van vagy 40
éve, hogy járok ide a tiszaújvárosi vásárba árulni - emlékszik vissza Csapó László kereskedő. - Az a tapasztalatom, hogy
ilyenkor december elején többen jönnek
ide, az apróbb dolgokat megveszik. Az
ünnep előtt közvetlenül már gyengül a
forgalom. Ha visszanézek 10-15 évre, akkor sokkal többen, sokkal több dolgot vásároltak meg a piacokon, manapság már
óriási a választék, bármi elérhető. Leginkább az idősebb korosztály jön ki és válogat. A fiatalabbak már inkább a nagy áruházakba, bevásárlóközpontokba járnak,
és persze ott van az internet is.
Szabó Imréné az egyik közeli faluból érkezett, ő a piacra járók táborát erősíti.
- Szeretem a vásárok hangulatát - meséli.
- Én minden árut szeretek megfogdosni,
megforgatni, kipróbálni, magamhoz mérni. Szeretek az árusokkal beszélgetni, és
ha úgy alakul, akár alkudni is.
A nagy áruházakat és az internetes vásárlást nem szeretem. Nekem hiányzik belőle a személyes kapcsolat. Amúgy sem veszek nagy dolgokat karácsonyra, az apróságokat, kisebb ajándékokat megtalálom
itt is.
Akármerre járunk, roskadoznak a polcok
a kínálattól. Ám nem csak az üzletek, a
piacok és a webáruházak tuningolják fel
a készleteiket karácsony előtt, a pénzintézetek is készen állnak az ünnepi rohamra.
- Néhány évvel ezelőtt sokan kerültek,
akár a karácsony miatt is, úgynevezett
hitelcsapdába - tudtuk meg Bóta Anitától, a Budapest Bank tiszaújvárosi fiókvezetőjétől. - Ez azt jelenti, hogy ugyan

Csapó László Debrecenből jött a vásárba, hogy kínálja az évszaknak megfelelő
ruhákat, portékákat.
jó feltételekkel vettek fel kölcsönt, kölcsönöket, de hosszú távon fizetni, mondjuk egy telefon, meg egy videojáték, illetve egy okos tévé törlesztőrészleteit, bizony megviseli a családi kasszát. Ezek az
emberek próbálnak megoldást találni a
nehéz helyzetre, ami újabb hitelfelvételhez vezet és egyre jobban belegabalyodnak. Jellemző, hogy a lakossági fogyasztásnak a nagy része a decemberi, az ünnepi időszakra tevődik, és ezt finanszírozási oldalról is meg kell oldaniuk az embereknek. Sokan ezért hiteleket vesznek fel,
hogy a kívánságlistákat teljesíteni tudják. Ezt semmiképp nem javaslom, mivel
ezek az úgynevezett szabad felhasználású személyi hitelek néhány százezer forinttól egészen milliókig, akár 10 millióig is terjedhetnek. Nem gondolom, hogy
szükség lenne ilyen mértékű kölcsönre,
vagy hogy a karácsonynak az lenne a cél- Idén még kétszer lesz vásár a Tisza úti
ja, hogy olyan ajándékokkal lepjük meg piacon.
szeretteinket vagy magunkat, amiket utá- ebben az időszakban minden a karácsona még évekig törleszthetünk. Amen�- nyi vásárlásról szól, magával ragad a hannyiben nagyobb dolgot, például háztartá- gulat, könnyebben elcsábítanak a keressi gépet, televíziót, informatikai eszközö- kedői ajánlatok, és hajlamosak vagyunk
ket szeretnénk vásárolni, közvetlenül az túlköltekezni. Megvesszük azt is, amire
áruházakban kedvező lehetőséget kínál- esetleg nincs is szükség, vagy csak azért
nak az áruhitelek. Jó megoldást jelent- vásárolunk, mert ajándékozni kell, sokhetnek a hitelkártyák vagy a hitelkeretek szor mindegy, hogy mi, csak legyen vais. Ezek a havi jövedelemmel megegye- lami a fa alatt. Szerintem nagyon fontos,
ző mértékűek lehetnek, vagy maximum hogy maradjunk ebben az időszakban is
annak két-háromszorosa. Ebben az eset- tudatosak, és a vágyaink ne írják felül a
ben a határidőre kell odafigyelni, hogy a realitást.
megfelelő fedezet időre a kártyán legyen. 				 Ema
Azt mindenképpen hozzá kell tenni, hogy
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4. oldal

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerőhiány és munkanélküliség

A képviselő-testület minden
évben áttekinti Tiszaújváros munkaerő-piaci helyzetének legfőbb jellemzőit, változásait. Ezt tette novemberi
ülésén is a grémium, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának osztályvezetője által készített tájékoztató alapján.
A Foglalkoztatási Osztály illetékességi
területéhez 16 település tartozik, ezért a
beszámoló átfogóan mutatja be városunk
és környéke munkaerő-piaci helyzetét, a
kiemelt fontosságú adatok tekintetében
pedig részletesen kitér a helyi mutatókra.
A munkaviszonyban állók aránya tekintetében térségi viszonylatban Tiszaújváros
kiemelkedik. Az iparági megoszlás az elmúlt időszakhoz viszonyítva nem változott, a elektronika területén és a vegyiparban dolgoznak a legtöbben.

Fő foglalkoztatók
A foglalkoztathatóságot jelentősen befolyásoló tényező az iskolázottság, mely tekintetében Tiszaújváros és közvetlen környéke (Sajószöged, Sajóörös) van a legjobb helyzetben. Itt a legmagasabb a diplomások és a középfokú végzettségűek
aránya, ezzel szemben vannak települések (Girincs, Kiscsécs, Kesznyéten), ahol
az iskolázatlanok száma - az előző évekhez hasonlóan - még mindig magas. Ezeken a településeken a diplomások száma
elenyésző, vagy teljesen hiányzik.
A foglalkoztatás tekintetében a térségben továbbra is jelentős húzóerőt képviselő vállalatok a MOL Petrolkémia Zrt.
és a telephelyén működő kisebb vállalkozások, a JABIL Circuit Magyarország
Kft., az ipari parkban működő cégek, valamint a Lidl áruházlánc hejőkürti logisztikai központja.
A JABIL 3500-4000 főt foglalkoztat, számukat nagymértékben befolyásolja a piaci környezet és a megrendelések nagysága. A változó feltételekhez való alkalmazkodás következménye a rövid időtartamú, határozott idejű munkaszerződések
kötése.
A MOL Petrolkémia a második legnagyobb foglalkoztató, mintegy 1000 fővel,
továbbá a telephelyén több kisebb vállalkozás is helyet kapott, így jelenleg közel
2000-2500 fő dolgozik az ipartelepen.
A Magyarországon fellépő munkaerőhiány, valamint a nyelvtudás jelentőségének növekedése miatt egyre nagyobb szerep jut a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásának engedélyezéséhez, valamint engedélymentes foglalkoztatásához kapcsolódó tevékenységeknek.
A MOL poliol beruházása, valamint a Jabil megrendeléseinek határidőben történő
kielégítése tette szükségessé a megfelelő
szakképzettségű és nyelvtudású harmadik országbeli munkavállaló munkavégzésének engedélyezését, amellett, hogy
a fenti kritériumoknak való megfelelés
esetén előnyben részesítik a hazai munkaerőt. Az utóbbi időben 778 főre nyújtottak be a cégek ilyen jellegű munkaerőigényt, melyből 227 fő részére állított ki a
Foglalkoztatási Osztály igazolást a munkavállalási engedélyeztetési eljáráshoz.

Munkanélküliségi adatok
A térségben a munkanélküliség az elmúlt
5 évet alapul véve 2015-ben és 2016-ban
csökkent, majd a következő évben ismét
növekedés volt tapasztalható. 2018 augusztusához képest (1224 fő), az utóbbi
egy évben 53 fővel (4,3 %-kal) nőtt a regisztrált álláskeresők száma.
Ugyanez a tendencia jellemző a tiszaújvárosii mutatókra is (2018: 449 fő, 2019:
477 fő).

2019. december 12.

Tűzvédelem magas színvonalon

Kiváló lánglovagok

Tiszaújvárosban 65 beavatkozást igénylő esemény volt egy
év alatt.
A munkaerő-piac helyzetéről Lengyel Lászlóné, a Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztályának vezetője adott tájékoztatást.
A munkanélküliek száma tehát 28 fővel,
6,2 %-kal nőtt, mely a nők esetében 10,
a férfiak esetében 18 fős emelkedést jelentett. Jelenleg a munkanélküliek 41 %-a
férfi, 59 %-a nő. Az előző évhez képest az
arányok nem változtak jelentősen.
A munkanélküliek között az iskolai végzettséggel nem rendelkező munkanélküliek (8 fő, 1,7 %) száma ugyanannyi, az
általános iskolai végzettségűek (122 fő,
25,6 %) aránya csökkent az előző évi adatokhoz viszonyítva, de a járás településeihez képest továbbra is jónak mondható
a jelenlegi megoszlás. A szakiskolát végzettek száma 87 fő (18,2 %), szakmunkásképzőt 95 fő (20 %), gimnáziumot
55 fő (11,5 %) végzett, szakközépiskolai végzettséggel 60 fő (12,6 %) rendelkezik, a technikumot végzettek száma 13 fő
(2,7 %), főiskolai végzettséggel 23 fő (4,8
%), illetve egyetemi végzettséggel 14 fő
(2,9 %) rendelkezik. Az adatok között a
legszembetűnőbb a szakiskolát végzettek
számának (2018: 7 fő; 2019: 87 fő) növekedése, valamint a gimnáziumi végzettséggel rendelkezők számának (2018: 80
fő, 2019: 55 fő) csökkenése.
Városunk munkanélküliségi rátája 4,04
% (2018: 3,8 %), mely az előző évhez képest (3,8) minimális mértékben nőtt. Ez a
megyei átlaghoz (7,65 %) képest alacsonyabb, szinte megegyezik az országos átlaggal, mely 3,66%.

Saját portánkon
Optimizmusra ad okot a város és a térség munkaerő-piaci helyzetének megítélése szempontjából is a MOL poliol projektje. A poliol üzem alapkőletétele szeptemberben megtörtént, a várakozások
szerint 2021 végén indulhat el az üzem.
A beruházás elősegíti az észak-magyarországi régió fejlődését, javítja Tiszaújváros vegyipari pozícióját és - a megjelent
tájékoztatások alapján - közel 200 fő részére hosszú távon is fenntartható, nemzetközi szinten versenyképes munkahelyet teremt. A beruházás megvalósításában a következő egy-két évben körülbelül 2000-2500 fő vesz részt, nagy részük
külföldről érkezik. Amint a Foglalkozatási Osztály beszámolójában is szerepel, a
kivitelezéshez szükséges szakemberek és
a nyelvtudás hiánya teszi indokolttá vendégmunkások foglalkoztatását. Az építkezés ideje alatt a kivitelezésben résztvevő munkások a beruházó által telepített
konténerekben laknak. Az önkormányzat
törekszik a fejlesztéssel, valamint a vendégmunkásokkal kapcsolatban arra, hogy
megfelelő, hiteles kommunikáció alakuljon ki a városlakók irányába. A beruházás városunkra gyakorolt hatásaival ös�szefüggésben vezetői és szakértői szinten
is folyamatosan zajlanak az egyeztetések
a rendőrkapitányság részvételével.
Az önkormányzat, az általa fenntartott intézmények és cégek - mint foglalkoztatók
– révén közvetlenül is hatást gyakorol a
helyi munkaerő-piacra.

Napjainkban a legnagyobb kihívás a
munkaerő megtartása. Ahhoz, hogy a
kötelező és önként vállalt feladatokat a
megszokott színvonalon lehessen biztosítani, szakképzett, tapasztalt humánerőforrásra van szükség. Az önkormányzat
- lehetőségeihez mérten - a munkabérek
értékállóságának folyamatos megtartásával, emelésével, a teljesítmények elismeréséhez kapcsolódó egyéb ösztönző juttatásokkal (cafeteria, jutalom), próbálja a
fluktuációt csökkenteni.
A foglalkoztatás egyéb formáit illetően a
Polgármesteri Hivatal az önkormányzat
intézményeivel, a TiszaSzolg 2004 Kft.vel, valamint a Tiszaújvárosi Sport-Park
Nonprofit Kft.-vel együttműködve az
idén is megszervezte a „Nyári diákmunka“ programot. Az előző évekhez hasonlóan arra törekedtek, hogy minden olyan
diáknak biztosítsanak munkalehetőséget
a július 15. és augusztus 2. közötti időszakban, aki előzőleg vállalta a foglalkoztatás feltételeit. Összesen 33 16-24 év közötti nappali tagozatos diáknak biztosítottak lehetőséget a rövid idejű munkavállalásra, ezzel is elősegítve a diákoknál és
természetesen családjuknál az iskolakezdés anyagi terheinek csökkentését.
A hátrányos helyzetben lévő társadalmi
csoportok (fiatalok, alacsony iskolai végzettségűek, szakképzetlenek) helyzetének javítása érdekében a város vezetése
az előző években fontos feladatának tekintette a közfoglalkoztatás szervezését
az önkormányzat által működtetett intézményrendszeren belül. Az önkormányzat
és intézményei, illetve gazdasági társaságai arra törekedtek, hogy minél több ember számára biztosítani tudják a foglalkoztatást helyettesítő támogatás feltételeként meghatározott, legalább 30 napos
foglalkoztatást.
Ennek megfelelően az önkormányzat
és intézményei, valamint a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2018. július 1. és 2019. február 28. közötti időszakban 62 fő foglalkoztatásához kapott
támogatást.
A programok lejárta után, 2019. március 1-jétől a Belügyminisztérium döntése alapján 2019-ben azok a települések,
amelyek adóerő-képessége a 110.000 Ft/
fő mértéket és lakosságszáma a 700 főt
meghaladja, közfoglalkoztatási támogatásban nem részesülhetnek. Tiszaújváros
önkormányzatánál és költségvetési intézményeinél, valamint a Városgazda Kft.nél nincs lehetőség közfoglalkoztatottak
alkalmazására.
A közfeladatok megfelelő színvonalú ellátásához azonban továbbra is szükség
volt munkaerőre. Megvizsgálva az optimális feladatellátáshoz szükséges létszámot, valamint az anyagi lehetőségeket, a
Városgazda Kft. 14 fővel, a Tiszaújvárosi
Polgármesteri Hivatal 3 fővel kötött munkaszerződést a korábban közfoglalkoztatásban résztvevők közül.
F. L.

Tiszaújváros képviselő-testülete november 28-ai
ülésen tárgyalta és fogadta el a Tiszaújváros tűzvédelmi helyzetéről szóló beszámolót, megállapítva, hogy településünkön és a tűzoltóság teljes működési területén magas szintű az élet- és vagyonvédelmi tevékenység.
A Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (HTP) illetőségi területén 2018. október 5. és 2019. október 6. között 490
beavatkozást igénylő esemény volt, 107 esetben kaptak téves
jelzést és 11 esetben volt, amikor szándékosan megtévesztő jelzéshez vonultak, 5 esetben érkezett bejelentés utólagos tűzesetről, míg 62 alkalommal a lakosság a HTP kiérkezése előtt felszámolta a káreseményt. Ebből Tiszaújváros területén beavatkozást igénylő esemény 65, téves jelzés 19 volt, a kiérkezés előtt
felszámolt események száma 7, az utólagos tűzesetek száma pedig 2. Szándékosan megtévesztő jelzés nem volt.
A beszámoló kitért arra is, hogy a járási rendszerben Helyi Védelmi Bizottságok jöttek létre, melyek vezetését a kormányhivatalok járási hivatalvezetői látják el. A beszámoló időszakában
Tiszaújváros járásban 78 polgári védelmi ellenőrzést hajtottak
végre, ebből 10-et Tiszaújváros területén. Az ellenőrzések során
kockázati helyszíneket (ár- és belvíz által veszélyeztetett helyszín, Tiszaújvárosban ez a Szederkényi út, valamint a téli kritikus kockázati helyszín 35. sz. közút Tiszaújváros - Sajószöged
15-17 km szelvény közötti útszakasz) belterületi vízelvezetőket,
árvízi védekezéshez szükséges indulókészleteket, vízkár- és veszélyelhárítási terveket, a lakossági tájékoztató és riasztó rendszereket vizsgálták meg.
A 2016. január 1. után érettségizőknek 50 órányi közösségi szolgálatot kell teljesíteniük, amelyre a katasztrófavédelmen belül
is lehetőségük van. A Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, a Tiszaújvárosi HTP a 2018/19-es tanévben a kirendeltség illetékességi területéről 5 középfokú intézménnyel kötött
együttműködési megállapodást, a tanévben 28 diák vett részt a
közösségi szolgálatteljesítésben, összesen 374 órában.
A HTP működési területén három önkéntes tűzoltó egyesület és
egy főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működik, együttműködési megállapodások keretében segítve a hivatásos egységek
munkáját.
Évtizedek óta kiváló az önkormányzat és a tűzoltóság közötti együttműködés. A feladatok színvonalas ellátása érdekében
2019-ben döntött arról, hogy a katasztrófavédelmi kirendeltségen az 5. és 6. számú, emeleti legénységi háló felújítására
4.500.000 Ft támogatást biztosít. Támogatást nyújtott a testület a tiszaújvárosi parancsnokság fennállása 60. évfordulójának
megünneplésére is.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően Tiszaújváros polgármestere a városi jutalmazási keret terhére kimagasló teljesítményük elismeréseként a HTP állományából 6 főt részesített pénzjutalomban.
A beszámolót elfogadva a testület megállapította, hogy az elmúlt időszakban a tűzoltóság a tűzoltási, tűzvédelmi, műszaki
mentési tevékenységét nagyon jó színvonalon látta el.
f. l.

Németh Viktor tűzoltóparancsnok és Macz János kirendeltségvezető a testületi ülésen.
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Széchenyis hírek
Pályaorientációs nap

A pályaorientációs nap célja, hogy a gyermekek minél szélesebb
körben ismerjék meg a foglalkozásokat, és találkozzanak olyan
szakmákkal, melyek régen és napjainkban is éltek, élnek. Választ kapnak arra, hogy ezek miért fontosak az emberek életében, megfogalmazhatják, ők melyikben tudnák magukat elképzelni. A gyermekben korán ott motoszkál a kérdés: Mi leszek, ha
nagy leszek? Ez a nap jó kedvű, interaktív, játékos módon zajlik, a pedagógus feladata pedig az, hogy a munka szeretetére nevelje a gyerekeket.
Az 1-2. osztályosok bemutató kisfilmeken ismertek meg rég elfeledett szakmákat, kvíz kérdésekre válaszoltak, Activity játékon keresztül hívták elő ismereteiket, eszközök alapján azonosították a foglalkozásokat, rajzoltak, színeztek. Örömmel hozták be könyveiket, játékaikat, melyekkel foglalkozásokat mutathattak be.
Ugyanezen a napon a 3-4. osztályos tanulók a miskolci Hívásfogadó Központ által szervezett pályaorientációs programon vehettek részt. A résztvevőket először dr. Bóna Gyula alezredes, a
HIK vezetője köszöntötte, majd interaktív előadás közben mindenki megtudhatta, hogy a 112-es hívószám milyen esetekben
hívható és mely szervek nyújtanak segítséget. Az osztályok ezután forgószínpad-szerűen pillanthattak be a készenléti rendőrség, a magyar honvédség és a tűzoltóság munkájába. Hatalmas
élményt jelentett a rendőrök védőfelszerelésének felpróbálása, a
katonák által használt fegyverek megismerése. A gyerekek beszállhattak a tűzoltóautóba, de a hívásfogadó központban folyó
munkát is megfigyelhették, kipróbálhatták. A debreceni Magyar
Fogorvostan -hallgatók Egyesületének tagjai változatos szemléltetőeszközeikkel látványossá tették a fogápolás fontosságáról
szóló előadásukat. A gyerekek játékos feladatok közben kérdezhettek, a szájhigiénia legkorszerűbb eszközeivel is megismerkedhettek. Arról, hogy kinek mi tetszett a legjobban, megoszlottak a vélemények, de abban mindenki egyetértett, hogy remekül
érezte magát, és közben sok új ismeretre tett szert.
A felső tagozatosok pályaorientációs napi programja is színesre
sikerült. Korcsoportoknak megfelelően alakították az osztályfőnökök a napi feladatokat.
Az 5-6. évfolyamosok inkább a szakmákkal való ismerkedésre
helyezték a fő hangsúlyt. Az iskolai keretek kötött megvalósuló tesztek, szerepjátékok, filmes ismertetők mellett a személyes
megtapasztalásra is figyeltek, melyre a városban több helyen adtak lehetőséget.
A 7-8. évfolyamosok már jobban fókuszáltak a továbbtanulás lehetőségeire. Segítette az ezt megelőző héten, a Miskolcon megrendezett „Szabad a pálya” című kiállítás megtekintése, melyen
40 tanulónk vett részt, így ismerkedve a megye középiskoláinak
kínálatával. A napi program részeként beszámolót hallhattak tanítványaink a mérnöki pályáról, volt tanítványok „reklámozták”
iskolájukat, majd a városi és környékbeli üzemekben vagy szolgáltatóknál tettek látogatást. Délután pályaválasztási szülői értekezlettel zárta a felső tagozat a napot.
Köszönjük mindenkinek, aki támogatta a nap sikerességét.
A szervezők

Széchenyisek Avalóniában
A Széchenyi Iskola 2. osztályos kisdiákjai december 4-én már
találkoztak a Télapóval. Az Avalon Park bejáratánál gyönyörű
jelmezben hangulatos, zenés, táncos műsorral készítették elő a
jókedvet a rajzfilmek hősei: Pókember, Jégkirálynő, Olaf és számos manó. A park ünnepi díszben várta a kis látogatókat, hiszen
mindent fehér hótakaró borított, a fenyőfán a piros gömbökben
a gyerekek csodálkozó tekintette tükröződött vissza. Ezután meleg, színházi környezetben interaktív, látványos, zenés előadásban mentették meg a gyerekek a szereplőkkel együtt a Télapót
és a karácsonyt Grincstől, Grutól. Télapó mindenkinek kedveskedett meglepetés kulaccsal, télapó figurával, majd a gyerekek
boldogan ültek mellé egy fénykép erejéig.
Élményekkel telve, boldogan, bár kicsit fájó szívvel indultunk
útra erről a varázslatos helyről, ahol mindannyian kicsit gyermekek lehettünk a kedves manóknak köszönhetően.
Agárdi H. Ditta
munkaközösség-vezető

A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola 2. évfolyama az Avalon Parkban.

Gyermekeink

5. oldal

Mikulásváró,
advent második vasárnapja
Pénteken a Városháztérre is megérkezett a Mikulás, aki több
száz gyereknek hozott ajándékcsomagot puttonyában. Előtte ajándékkoncerttel lepte meg a kicsiket a Holló együttes, a
Télapót pedig a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda óvodásai csalogatták a térre zenés műsorukkal. Advent második vasárnapján a városlakók újra együtt ünnepeltek a téren,
ahol az egyházak köszöntői után a Tiszaújvárosi Szent István
Katolikus Általános Iskola diákjai léptek színpadra, majd az
Énekszó Baráti Kör és a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete köszöntötte dallal a térre érkezőket és az ünnepet.

Lappföldről érkezett a Mikulás.

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola betlehemes műsorral készült az ünnepre.

Minden gyereknek hozott ajándékot a Télapó.
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Ellenség vagy jótevő a műanyag?

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium kilenc
kémiai területen továbbtanulni szándékozó diákja és két szaktanáruk meghívást
kapott a Magyar Műanyagipari Szövetség
„Az ember alkotta anyag – a XXI. század
anyaga” című konferenciájára. A rendezvényt december 6-án, pénteken tartották a
Magyar Tudományos Akadémián.
A konferencia egyik központi témája a
polimer habszerkezetek, amelyeknek fejlesztéséről, előállításáról és széles körű
felhasználásáról hallhattunk tudományos
előadást. A másik fontos téma a mindig
megújuló 3D nyomtatás, amely műanyagokon alapuló technológia, és segítségével a miniatűr alkatrészektől akár házméretű elemek is előállíthatóak. A 3D nyomtatást egyre szélesebb körben használják (pl.: orvostechnika, elektronika, építőipar, közlekedés).
Ezt egy akadémiai székfoglaló előadás
követte, mely a szerkezeti anyagok, elsősorban a műanyagok szerepét vizsgál-

ta és tisztázta, továbbá arra kereste a választ, hogy miért lesz a jó műanyagból a
rossz emberi hozzáállás miatt csúf hulladék. Összefoglalta ezek előnyeit és hátrányait, a leggyakoribb felhasználási területeit (közlekedés, elektronika, építőipar,
orvostechnika, energetika, textilipar, élelmiszeripar), a hulladékká válásuk okait és
következményeit. A székfoglaló után az
„Ebédelj akadémikussal” rendezvény keretében 18 akadémikus várta egy-egy asztalnál érdekes témákkal és bemutatóeszközökkel a jelenlévő mintegy 300 középiskolás diákot.
Az előadások során nagyon sok új információval gazdagodtunk a műanyagokkal
kapcsolatban.
Az idén iskolánk hatodik alkalommal vehetett részt ezen a rendezvényen. Az elmúlt években utazásainkat a MTA-ra
több tiszaújvárosi cég is támogatta, akiknek szeretnénk köszönetet mondani: ReMat Hulladékhasznosító Zrt, MOL Petrolkémia Zrt, Tisza Automotive Kft (AD

Az Eötvös küldöttsége.
Plastic Tisza Kft), Inno-Comp Kft. Köszönjük Holló László úrnak, aki segítsége nélkül ezekre a programokra nem juthattunk volna el.
Lapostyán Fruzsina
11. H osztályos tanuló
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Mozgalmas napok a Kazinczyban

Idegen nyelvi napok

Idegen nyelvi tehetségnapokat szervezett
a Kazinczy Ferenc Református Általános
Iskola idegen nyelvi munkaközössége a
Kazinczy Gyermekei Alapítvány támogatásával. A háromnapos rendezvénysorozat keretében az iskola minden tanulója
játékos nyelvi vetélkedőn vehetett részt.
A legjobban teljesítő osztályokat angol,
illetve német nyelvű társasjátékokkal jutalmaztuk. A szünetekben tanulóink vicces angolos fotózáson egy angol rendőr,
koronaőr vagy akár az angol királynő bőrébe bújhattak. Előzetesen mese, vers és
képregény kategóriákban idegen nyelvű
alkotópályázatot hirdettünk, ahol tanulóink bemutathatták alkalmazható nyelvtudásukat és kreativitásukat. A legnépszerűbbnek a képregény bizonyult, a gyerekek Garfield, Peppa malac, Lucky Luke,
sőt a bűvös kocka történetét is megelevenítették rajzaikkal. Ötödik és hatodik évfolyamos tanulóinknak megrendeztük hagyományos angol nyelvű szavalóversenyünket. A szavalóverseny és az alkotópályázat dobogósait angol nyelvű könnyített olvasmányokkal díjaztuk.
A tehetségnapokon hetedik és nyolcadik
évfolyamos tanulóink próbanyelvvizsgát tettek, amely a szintfelmérésen kívül
arra is kiváló lehetőséget nyújtott, hogy
a tanulók vizsgahelyzetben kipróbálják
magukat. Tanulóink a két tanítási nyel-

Sikeres próbanyelvvizsgát tettek.
vű tagozat osztályaiból, az általános tantervű és az emelt angol tanterv szerint tanuló osztályokból 42 szóbeli és 36 írásbeli rövidített próbanyelvvizsgát tettek a
Langwest Nyelvi Központ nyelvvizsgáztató tanárainál.
Dányi László, a központ oktatási igazgatója elmondta: „A mostani próbanyelvvizsga alkalmával azt tapasztaltuk, hogy
80%-ban a gyerekek akár holnap megpróbálhatnának egy középfokú államilag elismert nyelvvizsgát, ami azt jelenti, hogy
egyrészt a gyerekek alaposan készülnek,
évek óta alaposan tanulják az angol nyelvet, másrészt pedig a kollégák felkészítése olyan színvonalú, hogy ezt lehetővé teszi számukra.”
Minden próbanyelvvizsgán részt vett tanuló írásbeli tájékoztatót kapott a BME
nyelvvizsga lehetőségekről és Dányi
László az idegen nyelvi munkaközös-

ség tanárainak is tartott szóbeli tájékozatót a próbanyelvvizsga tapasztalatairól. A
Langwest Nyelvi Központ két kiemelkedő eredményt elérő tanulónkat ingyenes
szóbeli nyelvvizsga lehetőséggel ajándékozta meg.
A tehetségnapok rendezvénysorozatának
megvalósítását a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítvány támogatta, melyet ezúton
is köszönünk!
Guba Adrienn
a Kazinczy Gyermekei Alapítvány
kuratóriumi elnöke

Bibliai témanap

Advent van. A várakozás, az elcsendesedés ideje. Készülődés a karácsonyra, a
szeretet ünnepére. Ennek jegyében tartottuk meg iskolánkban a bibliai témanapot,
melyen diákjaink örömmel vettek részt
kézműves foglalkozáson, Igét kerestek
a Bibliában, betűkből szavakat alkottak,
képeket, tárgyakat válogattak, betlehemi
élőképet alkottak, melyek által közelebb
kerülhettek a karácsony titkához. A bibliai nap célja az volt, hogy a vásárláson,
embertömegen, csábító fényeken túl lássuk meg a lényeget, Jézus Krisztust, aki
testben megszületett értünk.
„…megjelent az Isten üdvözítő kegyelme…”
(Tit 2,11)
Makkainé Chmara Marianna
igazgató

6. oldal

Értéket ajándékba
Városunk három művészének Zajácz Tamás bőrműves iparművésznek, Kormos Dénes festőművésznek és Tóth László fotósnak is láthatók és megvásárolhatók alkotásai a vasárnap nyílt karácsonyi művészeti vásárban. A Városi
Kiállítóteremben több mint 20 alkotó munkáiból rendezték be az
év utolsó gyűjteményét, ahonnan
bárki bármelyiket ajándékba is
megveheti szeretteinek a fa alá.
Aki ellátogat a Városi Kiállítóterembe, az magát is megajándékozza egy minden érzékszervére ható élménnyel. A tűzzománcok, festmények, míves ékszerek, fotók, mézeskalácsok és
bőrképek mellett finom tokaji borokat és kézműves sajtokat is lehet kóstolni a kiállítás ideje alatt, a megnyitó ünnepségen mindezt finom
süteményekkel spékelték meg.
- Nem bírok betelni a látvánnyal - mondja az
egyik kiállításlátogató, Vékonyné Kveck And-

A kiállított képek megvásárolhatók.

Ünnep
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Karácsonyi művészeti vásár

rea. - Akármerre megyek, mindenhol nagyon
szép dolgokat látok, és finomságok vannak,
bármerre nézek, igazi ráhangolódás ez az ünnepre.
A művészeti vásárt tavaly rendezték meg először, az ötletgazda Zajácz Tamás elgondolása
nyomán, aki számára, mint mondta, már akkor
sem volt kérdés a folytatás.
- Egy év elteltével újra megszerveztük a karácsonyig tartó kiállítást és vásárt, amely idén
újabb művészek alkotásaival gyarapodott, köztük tiszaújvárosiak is bemutatkoznak - mondta
Zajácz Tamás.
A vendégeket Kolosai Katalin nem csak szervezőként köszöntötte, hiszen kézműves mézeskalács csodáit is elhozta a tárlókba, most vasárnap pedig két alkalommal, délelőtt és délután is
kézműves foglalkozásokkal várja a kicsiket és
nagyokat a helyszínen.
- Jó néhány hét előzetes munka, tervezés és izgalom után most van itt a csúcspont. Nagyon
örülünk, hogy ilyen sok embert sikerült meg-

Borkóstoló képzőművészeti remekek között.
szólítani és remélem, hogy a következő két hétben a programok alatt is legalább ilyen nagy érdeklődés lesz. Lesz irodalmi est, bor- és sajtkóstoló, kézműves foglalkozások, mindemellett vásárolhatnak is az itt kiállított tárgyakból,
hiszen ez itt egy vásár is. Szeretnénk egy kicsit
felhívni a figyelmet arra, hogy ilyenkor karácsony tájékán az ajándékozás lehet egy értékes
képzőművészeti alkotás is, ami akár hosszú távú befektetésnek sem utolsó - mondta Kolosai
Katalin, majd zenész fiát, Kolosai Fecót konferálta fel, aki zenés performansszal nyitotta meg
a tárlatot.
Dr. Fülöp György polgármester városvezetőként ajánlotta az érdeklődők figyelmébe az év
utolsó kiállítását, Zajácz Tamás pedig műértőként interaktív tárlatvezetéssel kalauzolta a közönséget az alkotások között.
- Életünk desszertje a kultúra és a művészet az
unokák után - kezdte a művész, majd néhány
gondolattal sorra bemutatta a kiállító alkotókat.
- Itt van például a Kossuth-díjas Aknai János,

aki a posztgeometria utolsó nagy alakja Magyarországon, és a Képzőművészeti Egyetem
tanára volt, de itt vannak Stefánia Edit szépséges munkái, aki a figurális zománcművészet
nagy alkotója. Új kiállítóink is vannak, többek
között Komiszár János, a debreceni művész
természetképeivel mutatkozik be, de itt van újra Csuta György, Alim Adilov és Várkonyi János is.
A rendhagyó tárlat megnyitóján Zajácz Tamás színpadra szólította két helyi művésztársát, Kormos Dénest és Tóth Lászlót, akik maguk meséltek a közönségnek a kiállításon bemutatott alkotásaikról. Két tokaji pincészet zamatos borait kínálta kóstolásra a szerencsi Árpád-hegy fiatal borásza, ám ez a meghívó nem
csak a megnyitó napjára szólt, a karácsonyig
nyitva tartó rendezvény ideje alatt több alkalommal is lesznek borkóstolók, sőt, mi több,
sajtkóstolók is a Pásztor Sajt műhelyéből.
berta

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
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Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár
DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

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

VÁROSI KIÁLLÍTÓTEREM

KarakterArt Kortárs Képzőművészeti Galéria Kiállítás és Vásár
Látogatható: december 22-ig

TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ
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 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

Kultúra

7. oldal

Mandalák, képek, textilszobrok

Az alkotás elvarázsol

A Derkó MiniGaléria idei
utolsó kiállításán egy helyi
alkotó, Szekeres Anikó mutatkozik be a látogatók előtt.
Mandalák a falakon, textilszobrok a vitrinekben. Különleges technikák, különleges alkotó, varázslatos végeredmény.
Itt, a minigalériában rendre helyi, környékbeli alkotók mutatják meg, mit is
tudnak.
- Nekünk, a Derkovits Művelődési Központban meggyőződésünk, hogy minden
ember képes az alkotásra - mondja Tóth
Ferenc művelődésszervező -, az alkotás
mindig magában foglalja az ember személyiségét is. Jó példa a hobbiművészetre Szekeres Anikó, nagyon örülünk, hogy
őt is bemutathatjuk, alkotásai között találunk textilszobrokat, mandalákat, festményeket. Az ember keresi önmagát, reméljük, hogy mi is tudunk ebben segíteni, és
várjuk a helyi művészeteket jövőre is.
Anikó mandalakészítéssel kezdte, nincs
egy éve, hogy textilszobrokra váltott.
- Először csinálok egy vázat, aminek fa
az alapja - mondja Anikó -, drótokból áll,
majd ezt vonom körbe textillel, amit egy
nagyon jó minőségű, holland ragasztóanyaggal itatok át, így formázom addig,

A textilszobrok mindegyike más-más hangulatot sugároz.
amíg kész nem lesz. A szobrokat sokszor
megtervezem előre, de van, amikor menet közben alakul a formája. A száradás
után jön a festés, ezt is nagyon szeretem,
hiszen a színekkel is nagyon sok dolgot
meg tudok jeleníteni.
- Mit nyújt az alkotás folyamata?
- Az alkotás elvarázsol, kikapcsol, megjelenik valami a fejemben, a szívemben, és
érzem az erőt, energiát, ami által meg tudom alkotni. Először angyalszobrokat ké-

kronika@tiszatv.hu

Természetvédelem, környezettudatosság
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Tündérkert Alapítványa 2019
júniusában sikerrel pályázott a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítványhoz, és
az elnyert 400.000 Ft támogatással tudtuk megvalósítani az alábbi programokat.
A program megnevezése: Ismerd meg és óvd a természetet és az állatokat.
A három alkalomból álló programsorozat, melyet egy-egy jeles naphoz
kapcsoltunk, a következőképen valósult meg.
Első alkalommal, az autómentes nap keretében roller- és kerékpárversenyt
rendeztünk az udvaron. Luczai Gabriella fitoterapeuta jóvoltából finom teákat kóstolhattunk és megismerkedhettünk a gyógynövények jótékony hatásaival. Megkóstoltuk a Bacsinszki méhészet mézeit, eközben sok érdekességet tudhattunk meg a méhek életéről, valamint azt is, hogy a környezetszennyezés milyen veszélyt jelent a számukra.
A második rendezvényen az állatok világnapja alkalmából 3D-s ovimozit
néztünk „Mesés kalandok az állatkertben” címmel, melyet nagyon élveztek a gyerekek és a felnőttek is. Az óvónők állatfigurák barkácsolásához
várták a szülőket és a gyerekeket.
A harmadik alkalommal Herczeg Mária népi játszóház-vezető irányításával, természetes anyagokból állatfigurákat készíthettek a résztvevők. A régi fonók hangulatát idézve Losonczi Róbert táncházat vezetett a gyerekeknek.
Mindhárom rendezvényünk sikeres volt, a szülők és a gyerekek is sok
hasznos ismerethez, élményhez jutottak.
Kalmár Zsoltné
óvodavezető-helyettes
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
intézményegységeinek ünnepi nyitvatartása

A Tisza TV műsora

December 12., csütörtök
9:00 HétHatár: Művészeti vásár - Karácsonyi bevásárlás - Év
végi rendezvények - Sport
9:15 Hétről- Hétre: Mikulás a téren - Advent második vasárnapja - Jó tanulók, jó sportolók - A pódiumon Szily Nóra Közelmúlt
A műsor a szerdai adás ismétlése)
December 15. vasárnap
16:00 Karácsonyi műsor
Benne: Karácsonyi édesség - Készítsünk ünnepi díszeket! Boldog karácsonyt külföldről - Művészeti vásár - Társasjátékozzunk újra! - Mikulástól karácsonyig - Így készül az adventi hangverseny
December 18., szerda
18:00 HétHatár: Szederkényi gyertyagyújtás - Veszélyeshulladék-gyűjtés - Sport
18:10 Hétről-Hétre: Adventi hangverseny
December 19., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: a szerdai adás ismétlése
Utána: a testületi ülés ismétlése

szítettem, ezek jelképezik az erőt, a szabadságot, könnyedséget. Minden alkotásom sugároz és mutat valamit, a sólyom
például a magyarság szimbóluma, az angyalok a szabadságot és önmegvalósítást
mutatják, a szarvasszobor pedig, ha közelebbről megnézzük, vizet, földet, tűz és fa
elemeket is ábrázol.
Szekeres Anikó alkotásai január 16-áig
látogathatók a Derkó MiniGalériában.
Fodor Petra

Derkovits Művelődési Központ
2019.december 20. rövidített nyitvatartás 8.00-12.00 óráig
december 21. 		
zárva
december 22.		
16.00-20.00 óráig
december 23.		
8.00-20.00 óráig
december 24-29.
zárva
december 30.		
8.00-20.00 óráig
december 31.		
20.00-02.00 óráig
2020.január 1. 		
zárva
január 2-től		
nyitvatartási idő szerint
Városi Kiállítóterem
2019. december 8.
14.00-19.00 óráig
december 9-10.		
10.00-18.00 óráig
december 11.		
13.00-21.00 óráig
december 12-13.		
10.00-18.00 óráig
december 14.		
10.00-21.00 óráig
december 15-19.		
10.00-18.00 óráig
december 20.		
13.00-21.00 óráig
december 21-22.		
10.00-18.00 óráig
2019. december 23-tól - 2020. január 20-ig zárva.
Hamvas Béla Városi Könyvtár
2019. december 20. rövidített nyitvatartás 9.00-13.00 óráig

december 21.		
9.00-13.00 óráig
december 22-30.		
zárva
december 31. rövidített nyitvatartás 9.00-13.00 óráig
zárva
2020. január 1.		
január 2-től		
nyitvatartási idő szerint
Tiszaszederkényi Művelődési Ház
Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
2019. december 20.rövidített nyitvatartás 9.00-13.00 óráig
december 21.		
9.00-13.00 óráig
december 22-29.		
zárva
december 30.		
8.00-16.00 óráig
december 31.		
zárva
2020. január 1.		
zárva
január 2.			
8.00-16.00 óráig
január 3.			
10.00-18.00 óráig
január 4.			
9.00-13.00 óráig
január 7-től		
nyitvatartási idő szerint
„Villa Scederkyn” Tájház
2019. december 20-ig nyitvatartási idő szerint
december 21-31. között zárva
2020. január 1.		
zárva
január 2-től		
nyitvatartási idő szerint
A Tisza-parti Fiókkönyvtár december 20-tól 2020. január
6-ig zárva.

Hirdetmények

8. oldal

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:
12.14. szombat 7:00 – 12:00
12.23. hétfő
7:00 – 12:00
12.30. hétfő
7:00 – 14:45
12.31. kedd
7:00 – 12:00
Jogi ügyfélfogadás 2019.12.18-ig a megszokott időben.
A hónap többi napján az ügyfélfogadási idő változatlan.
TiszaSzolg 2004 Kft.

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

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

Ruszin ülés

A Tiszaújvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. december 13-án (pénteken) 13,15 órától
ülést tart.
Helyszíne: Tiszaújváros, Tisza út 2/C. alatti irodahelyiség.
Szabó Károlyné
elnökhelyettes

Szeretetvendégség
Szederkényben

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)

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-ától 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)

Roma ülés

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ és a Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete szeretettel vár minden érdeklődőt 2019. december 15-én (vasár-

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

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Ügyfeleink!
A munkaszüneti napok körüli eltérő munkarend miatt az ügyfélfogadás az alábbiak szerint alakul.
2019. december 13. (péntek): 8.00 - 14.00 óráig
2019. december 14. (szombat): 8.00 - 14.00 óráig
2019. december 31. (kedd): 8.00 - 12.00 óráig
A többi munkanapon az ügyfélfogadás a szokásos rend szerint alakul.
B-A-Z Megyei Kormányhivatal
Tiszaújvárosi Járási Hivatala

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.

Tiszaújváros Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázatot hirdet
a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
gazdasági igazgatói (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

Tisza úti vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár
decemberben a karácsonyi ünnepekre való tekintettel a megszokottól eltérően üzemel.
A Tisza úti vásár időpontjai:
• 2019. december 13. (péntek)
• 2019. december 20. (péntek)
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

2019. december 12.

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képvi-

nap) 17,00 órai kezdettel a Rákóczi út 81. szám alatt meg-

selő-testülete 2019. december 13-án (pénteken) 10,00 órától

tartandó Szeretetvendégségre. A rendezvényen megjelenőket

ülést tart.

egytálétellel és ajándékosztással fogadják a szervezők.

Helyszíne: Tiszaújváros, Bocskai út 31. sz. alatti irodahelyiség

Farkas Sándor

Farkas Sándor

elnök

elnök

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

Vendlerné Polyák Ilona

az 5. sz. választókerület képviselője
2019. december 18-án (szerdán)
14.00 órától 16.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői szoba.
Polgármesteri Hivatal

2019. december 12.

Ülésezik
az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2019. december 19-én, csütörtökön 10 órától ülést tart a Városháza III.
emeleti tanácskozótermében.
Napirendi javaslat:
Nyílt ülés
1. Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
8/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
3. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi munkatervére
4. Javaslat a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
2020. évi szakmai munkatervének jóváhagyására
5. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására
6. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata 2019. évi ös�szesített közbeszerzési tervének módosítására
7. Javaslat a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány személyi
kérdéseire és Alapító Okiratának módosítására
8. Javaslat az otthoni szakápolási tevékenység működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára
9. Tájékoztató Tiszaújváros lakosságának egészségi állapotáról és az azt befolyásoló tényezők alakulásáról
10. Tájékoztató a Tiszaújváros Kulturális Stratégiájában foglalt célok 2018-2019. közötti időszakban történt megvalósításáról
Kérdések

Közszolgálati ügykezelő
munkakör
Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatalban 1 fő közszolgálati ügykezelő
munkakör betöltésére, 6 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan
időre szóló kinevezéssel.
Ellátandó feladatok: iktatás, postázás, iratrendezés, irattározás,
selejtezés.
Pályázati feltételek:
- legalább középszintű szakképesítés,
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
Előnyt jelent:
- közgazdasági szakközépiskola igazgatás ügyviteli szakán szerzett képesítés,
- ügykezelői alapvizsga.
Bérezés és juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 208.§ (1) bekezdése és Tiszaújváros Város Önkormányzatának 9/2014. (III.28.) rendelete szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
- kísérőlevelet,
- szakmai önéletrajzot,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt
a 2011. évi CXCIX. tv. 42.§ (1) és (3) bekezdései alapján,
- oklevelek, bizonyítványok másolatait.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 13.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 20.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázatokat Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzőjéhez kell címezni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni a személyzeti és munkaügyi szakreferensnél lehet.
Tel: 49-548-085.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot december 15-ig (vasárnapig)
az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540688), majd december 16-tól (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár
(Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17		
8-12
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
Remény Gyógyszertár
8-17		
8-12
Tisza Gyógyszertár
8-20		
8-20
8-15

Közlemények
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A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2020. évi fordulójában nyújtott támogatások összesített adatai
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi
fordulójának eljárásrendjét tartalmazó
Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) alapján 2019-ben is két
típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra lehetett pályázni.
„A” típusú pályázatra a már felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói
jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve
felsőoktatási szakképzésben tanulmányaikat folytató, az önkormányzat területén
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók pályázhattak.
„B” típusú pályázatra az önkormányzat
területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhettek, akik a

2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Az ösztöndíjpályázatok benyújtási határideje 2019. november 5-én járt le.
Fenti határidő leteltéig 14 fő regisztrált
az EPER-Bursa rendszerben, és töltötte fel pályázatát elektronikusan. A fenti létszámból 9 fő nyújtotta be a pályázatát az önkormányzathoz nyomtatott formában is.
Az ÁSZF alapján a pályázóknak a pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles
az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A
be nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. Fenti okok miatt
Tiszaújváros képviselő-testülete 5 fő pályázatát érvénytelennek tekintette, és bírálat nélkül elutasította.
A 9 érvényes pályázat ellenőrzése a jogosultsági feltételeknek megfelelően megtörtént.

8 hallgató „A” típusú pályázatot nyújtott
be, ösztöndíjra valamennyien jogosultságot szereztek. 1 tanulónak „B” típusú pályázata érkezett be önkormányzatunkhoz.
A pályázó az ösztöndíjra akkor szerezhet
jogosultságot, ha a 2020. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyer felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányait a 2020/2021. tanévben a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelően ténylegesen megkezdi.
A támogatás összege egységesen 5.000
Ft/hó/fő. Fentiek alapján a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2020. évi költségigénye:
A 2020. évi „A” típusú pályázatot benyújtó 8 hallgató ösztöndíjának költségigénye
10 hónapra 400.000 Ft. A 2020. évi „B”
típusú pályázatot benyújtó tanuló ösztöndíjának költségigénye 5 hónapra 25.000
Ft. A 2019. évi „B” típusú ösztöndíjra jogosultságot szerzett hallgató költségigénye 10 hónapra 50.000 Ft.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj teljes költségigénye a
2020. évre 475.000 Ft.
Dr. Fülöp György
polgármester

Pályázhatnak az egyesületek, civil szervezetek
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja az egyesületeket, civil szervezeteket, hogy Tiszaújváros képviselő-testülete pályázatot hirdet az egyesületek, civil szervezetek számára.
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét,
hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében a 2007. évi
CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről nyilatkozni kell.
A Nyilatkozat kitöltése minden pályázat
esetén kötelező, annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
A nyilatkozatot a Pályázati adatlap tartalmazza.
Amennyiben a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az érintettség fennáll, úgy a „Közzétételi kérelmet” is kötelezően csatolni kell a pályázathoz.
A Nyilatkozat és a Közzétételi kérelem
nyomtatvány letölthető a http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu honlapról, illetve személyesen átvehető ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri
Hivatal Ügyféltájékoztató Irodáján, valamint Intézményfelügyeleti, Szociális és
Sport Osztályán.
Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, a pályázat meghatározott adatai közzétesszük a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.
gov.hu központi portálon.
A pályázat célja:
A pályázat az egyesületek, civil szervezetek 2020. január 1. és 2020. december 31.
közötti rendezvényeit támogatja, valamint az érintett szervezetek 2020. évi működési költségeihez kíván hozzájárulni.
Pályázhatnak:
- egyesületek, vagy más civil szervezetek,
amelyek az illetékes törvényszék által tiszaújvárosi székhellyel bejegyzésre kerültek és Tiszaújvárosban működnek,
- országos, regionális, megyei civil szervezetek helyi szervezetei.
Nem részesülhet támogatásban:
- az a szervezet, amely az önkormányzat sporttámogatási alapjából, az önkormányzat által létesített közalapítványtól
azonos pályázati céllal támogatásban részesült,
- önkormányzati fenntartású költségvetési szerv,
- azok a szervezetek, amelyek az előző
évi támogatással a megállapodásban foglaltak szerint szabályszerűen nem számoltak el,

- azok a szervezetek, amelyek a pályázattal együtt - a pályázati felhívás mellékletében található - a pályázó szervezet bemutatására szolgáló civil adatlapot nem
nyújtják be.
Támogatott célok:
• önszerveződő közösségek alakulása,
működése, amelyek tevékenységi köre
segíti bizonyos önkormányzati feladatok
átvállalását,
• olyan rendezvények megvalósítása,
amelyek szakmai célokon túl a város hírnevének erősítését szolgálják,
• művészeti értékű városi kiadványok támogatása,
• közművelődés területén alkotó folyamatok támogatása,
• nemzetközi együttműködés támogatása,
• külföldi tanulmányutak, szakmai konferenciák támogatása,
• egészséges életmód elterjesztésére ösztönző akciók,
• életesélyek növelésének támogatása.
A képviselő-testület 3300-4/2008. 164/
Ökth. 3./pontjának döntése alapján a pályázatban megjelölt cél módosítására
nincs lehetőség.
Támogatás formája, támogatható kiadások:
A támogatás formája:
A támogatás a pályázó 2020. január 1. és
2020. december 31. között megvalósuló,
a támogatott célok között részletezett tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújt egyszeri,
előre folyósított, vissza nem térítendő támogatást, elszámolási kötelezettséggel.
Támogatható kiadások:
A pályázati lapon szereplő költségvetés
kiadási tételei, amelyek az adott program
megvalósításához, a működéshez igazolhatóan kapcsolódnak.
Működési költségek:
- irodabérlet, rezsi, kommunikáció,
- bér és járulékai, tiszteletdíj,
- szakértői költségek,
- utazási költségek,
- szállás, étkezés,
- anyag-, eszközbeszerzés.
Nem támogatható: beruházás, reprezentáció.
A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.
A pályázatok benyújtásának módja,
helye és határideje:
A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal által erre a célra kiadott pályázati adatlapon, papíralapon nyújthatók be.
A pályázati adatlapnak tartalmaznia kell

a pályázó nevét, címét, a pályázat célját,
a tervezett program, illetve tevékenység
részletes leírását, a programhoz szükséges anyagi támogatás mértékét, részletes
költségvetést, a szervezet fizetési számlaszámát, adószámát, a programot lebonyolító szakemberek nevét.
Igazolást a törvényszéki bejegyzésről
(bejegyzés másolata a pályázó vagy a lebonyolító részéről).
A pályázónak nyilatkoznia kell arról,
hogy részesült-e már támogatásban Tiszaújváros képviselő-testületétől, illetve
önkormányzati alapítványtól, közalapítványtól. Továbbá arról, hogy van-e jelenleg folyamatban pályázata tiszaújvárosi
önkormányzati közalapítványnál, alapítványnál.
Minden esetben kérjük megjelölni a pályázati projektért felelős kapcsolattartó
személy nevét, elérhetőségét.
Kérjük, hogy a program részletes leírását maximum 1 oldal terjedelemben csatolják.
Pályázati dokumentáció beszerzése:
A pályázati kiírás, pályázati adatlap, illetve a pályázó szervezet bemutatását tartalmazó formanyomtatvány (civil adatlap)
letölthető a http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu honlapról, illetve személyesen
átvehető ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztatóján, valamint az Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán.
A benyújtás helye:
A pályázatokat postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.), vagy személyesen a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztatóján, valamint az
Intézményfelügyelei, Szociális és Sport
Osztályán lehet benyújtani ügyfélfogadási időben.
A benyújtás határideje:
2020. február 3.
A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a képviselő-testület 2020. márciusi ülésén dönt.
A pályázókkal Tiszaújváros önkormányzata támogatási megállapodást köt, melyben meghatározzák a támogatásra biztosított összeget, a felhasználás célját és határidejét, az elszámolás módját és határidejét.
A pályázattal kapcsolatban az alábbi telefonszámokon kérhető információ:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport
Osztály: 548-032, 548-066

Hirdetés
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2019. december 12.

A Tiszaújvárosi
Krónikában is megjelenik lakossági apróhirdetése, amennyiben azt a Tisza
TV Képújságában legalább
5 napra (2500 Ft)
legkésőbb
kedden 12 óráig
feladja.

Szakápolónő házigondozást vállal Tiszaújvárosban
és környékén.
Ár megegyezés szerint.
Érd: 06-70/424-9376

Bontexgeo Kft.

Új tulajdonos, új név

A Low & Bonar Hungary Kft.-t, melynek 2012. december
31-ig Geo-Tipptex Kft., majd 2016. október 13-áig Bonar
Geosynthetics Kft. volt a neve, a Tiszai Vegyi Kombinát részeként, Geotextília-üzem elnevezéssel alapították 1987ben.
Ekkor kevesen gondolhatták, hogy már 10 év után igazi sikertörténetről lehet beszámolni, amely töretlenül folytatódott az
elkövetkező években. A cég a geotextília és a vágott szál gyártásban meghatározó szerepet vívott ki magának a hazai és külföldi piacokon, így a Low & Bonar Hungary Kft. az ország
egyik legnagyobb geotextíliát gyártó vállalata lett.
Fő tevékenységi körük a polipropilén alapanyagú, nem szőtt
geotextíliák és vágott szálak előállítása. A gyártóberendezések
és az ügyvitellel kapcsolatos tevékenységek Tiszaújvárosban,
a MOL Petrolkémia telephelyén, valamint 2015 nyarától a Tiszaújvárosi Ipari Parkban található üzemegységben működnek.
A cég 2019 szeptemberéig a Low & Bonar csoport része volt,
majd 2019. szeptember 1-jétől a holland Nimbus befektetői
csoport tulajdonába került. A tulajdonosváltást névváltás is követte, így 2019. november 5-étől a cég Bontexgeo Kft. néven
működik tovább.
- A tiszaújvárosi dolgozók szempontjából milyen változások
történnek a cég életében?
- A cél az, hogy továbbra is tartsuk a jelenlegi szintet - mondja Hokker Tamás, a tiszaújvárosi telephely vezetője. - Ez jó hír,
továbbra is a meglévő létszámmal tervezünk üzemelni, hisz ez
a létszám adja az üzembiztonságunkat. Hosszú távra tervezünk
Tiszaújvárosban, és növelni szeretnénk a termelést. Még van
tartalék a gépekben és a műszakrendben, ezt szeretnénk jobban
kihasználni, és 2020-ra már így is terveztük az évet.

- Mit kell tudnunk az új tulajdonosról?
- A Nimbus befektetői csoport biztos hátteret nyújt, a csoport
eddigi eredményit látva egyértelmű stabilitást mutatnak. Amit
érdemes tudni róluk, hogy nem szakmai, hanem pénzügyi befektetők, és hosszabb távon képzelik el velünk a jövőt, mint
egy átlagos pénzügyi befektetőcsoport. Ez alatt az időszak
alatt, amíg tulajdonolják a céget, pénzt fektetnek bele, így a
céljuk elsődlegesen nem az, hogy profitot vegyenek ki, hanem
hogy egy értékálló céget építsenek fel.
- Tehát a tiszaújvárosiak még sokáig számíthatnak a cégre.
- Olyan cég vagyunk, amelyik régóta jelen van a város életében. Benne vagyunk a Borsod megyei TOP 100 cég között,
ahol messze felette vagyunk a minimum árbevétel kategóriának. Tiszaújvárosból és környékéről 105 embert foglalkoztatunk. Nagyon minimális a fluktuáció, és nagyon fontos az,
hogy a legtöbb megüresedő pozíciónkat ajánlások útján tudjuk
betölteni, tehát szeretnek itt dolgozni az emberek, és másoknak
is ajánlják, mint munkahelyet. Az idei évben bővítettük a karbantartói létszámot, 3 új kollégát vettünk fel. Összességében
elmondható, hogy cégünk Tiszaújváros életében jelentős szerepet játszik, és a tiszaújvárosiak hosszú távon számíthatnak a
cégre, mint ahogy mi is számítunk a tiszaújvárosiakra.
(x)

Sport

2019. december 12.

Labdarúgás

Szakmai elismerés

A Bozsik Egyesületi Program DVTK régiójának idei évértékelése alapján az FC Tiszaújváros sportszakmai elismerésben részesült. A régió szakmai munkájának támogatása, a koordinátorokkal kialakított jó munkakapcsolat, a segítőkészség alapján az
Együttműködő Sportegyesület díjat kapta meg a klub december
5-én Egerben.

A díjat Hágen Zsolt elnök (középen) és Vámosi Csaba (balra)
felkészítő edző és csoportvezető vette át.

Fekve nyomás

Mikulás kupa
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Kosárlabda

Bajnokesélyest győzött le a Phoenix

A bajnokság 13. fordulójában, az Újpest-MT csapatát
fogadta hazai környezetben
a Tiszaújvárosi Termálfürdő
Phoenix KK. A tabella első
helyéről érkező ellenfél számított ugyan a találkozó esélyesének, a Phoenix azonban
nem feltartott kézzel lépett a
pályára és diadalmaskodott.
Phoenix KK - Újpest-MT
77-70 (17-26, 23-13, 19-18, 18-13)
Játékvezetők: Menyhárt Ferenc Tamás,
Sörlei Attila, Marton Péter.
Phoenix KK: Kiss Balázs (4), Szabó Norbert (4), Orliczki Bence (2), Szilasi Bence
(20/9), Jake Martin (24/6). Csere: Pöstényi Zoltán (11/9), Tóth Viktor (7), Lenke
Balázs (-), Taskó István (-), Eremiás Kristóf (-), Kovács Zoltán (3/3), Lajsz Gergely (2). Vezetőedző: Szendrey Zsombor.
Az Újpest elképzeléseinek megfelelően
indult a mérkőzés, a vendégek hamar magukhoz ragadták az irányítást, és magabiztosan hozták az első negyedet. A Phoenix számára ugyanakkor döntő jelentőségűnek bizonyult, hogy sikerült tíz ponton belül tartania a különbséget.
A második negyedet rendezettebb védelemmel kezdte a Tiszaújváros, ennek eredményeként lassabban születtek
a pontok az első percekben. Az erősödő
hazai játék némi bizonytalanságot okozhatott a lilák soraiban, a Phoenix fokozatosan felzárkózott, az időközben tizenegy
pontosra emelkedő hátrányt ledolgozva
a hatodik percben megszületett az első
egyenlítés (32-32). Ezt a fordítási kísérletet még visszaverte a fővárosi alakulat, de
újra elszakadni már nem tudott a házigazdáktól. A félidő hajrájában aztán a fordítás pillanata is bekövetkezett (38-37), és a

Szilasi Bence (22) 20 pontot szerzett.
minimális előnyt meg is őrizte a Phoenix
a második etap lefújásáig.
Az egyre feszültebb hangulatú mérkőzés
harmadik negyedét az Újpest kezdte jobban. Gyors fordítással indította a játékrészt,
sokáig úgy tűnt, sikerült leráznia magáról a
továbbra is rendkívül motiváltan küzdő borsodi gárdát. Többször is eljutottak a fővárosiak a hétpontos vezetésig, ám a Phoenix újra és újra közelebb tudott lépni. Ezúttal is a
hajrá bizonyult döntő jelentőségűnek: kétszer is egyenlíteniük kellett a tiszaújvárosi
fiúknak (55-55, 57-57), ám végül kétpontos
előnnyel zárták a negyedet.
Amire senki sem számított a mérkőzés
előtt, a záró negyedben az Újpestnek kellett a fordításért küzdenie. Az összecsapás
továbbra is szoros volt, a fővárosiak többször is eljutottak az egyenlítésig, azonban a Phoenix ezúttal egyszer sem engedte át a vezetést. A feszültségekkel teli ne-

gyed derekától kezdve sikerült a korábbiaknál nagyobb mértékben ellépnie riválisától, ám az erős ellenféllel szemben csak
az utolsó pillanatban válhatott biztossá a
győzelem.
Szendrey Zsombor: Nagyon örülünk a
győzelemnek, gratulálok a csapatunknak.
Egy nagyon kiélezett és paprikás hangulatú mérkőzésen sikerült itthon tartani a
győzelemért járó pontokat. Nagyon nehéz
ellenfél érkezett hozzánk, nem hiába állnak a tabella élén. Masszív csapat, amelyről tudom, hogy jó edzővel nagyon jól
edzenek, és ez csak emelheti annak a jelentőségét, hogy most sikerült győznünk.
Az utolsó időkérésemért elnézést kérek
az ellenféltől, valóban nem volt túl sportszerű. Talán a mérkőzés hevében döntöttem úgy, hogy gyakorlunk egyet, de nem
kellett volna. Még egyszer gratulálok a
csapatunknak.

Sportos iskolák
Nem nyári Mikulások voltak.
Harmadik alkalommal rendezte meg Mikulás kupa elnevezésű
fekve nyomó versenyét a Tiszaújvárosi Fitness SC.
Eredmények. Nők: I. Kocsis Kata: 45 kg. Versenyző kategória:
I. Hadházi Balázs 170 kg, II. Szabó Dávid 145 k. Masters kategória: I. Endrei Zsolt 145 kg, II. Deák Zoltán 120 kg. Tehetségkutató: I. Balogh Gábor 90 kg, II. Illés Richárd 85 kg, III. Illés
László 80 kg, IV. Molnár Richárd 55 kg.

Kajak-Kenu

Öt első hely

A közelmúltban megtartott fizikai erőfelmérő versenyen a Tiszaújvárosi KKSE versenyzői az alábbi eredményeket érték el:
Az U-8-as és 9-es fiúk és lányok, - név szerint Tamás Vincze,
Suhajda Gábor, Deák Kovács László, Nagy Mihály, Kőhalmi
Hanna, Bartha Edit, Makrányi Botond,Viszószki Zsolt, Szenczi
Anna, Szabó Hanna Tekla, Szabó Hanna Rebeka, Andrássy
Lujza Fanni - teljesítették az elvárt eredményeket, itt nem a helyezés volt a cél.
U-10 fiúk:Bartha László 6., Lükő András 8., Molnár Bendegúz
9.
U-10 lányok: Macsó Lili 1., Hatvani Réka 5., Fekete Nóra 6.,
Kohári Dóra 10., Tóth Anna 11., Skokán Réka 12.
U-11 fiúk: Aczél Márton András 2., Rácz Máté 3., Bukta Gergő
4., Hevesi Dániel 5., Széll Kristóf 13., Suhajda Péter 19.
U-11 lányok: Horváth Hanna 1., Viszószki Flóra 8.
U-12 fiúk: Mircse Iván 1., Tagliatti Péter 8., Balog Martin 9.,
Barna Csaba 16.
U-12 lányok: Horváth Kata 2., Gémes Blanka 8., Tóth Petra 9.,
Papp Lara 10., Czakó Petra 11., Nagy Luca 16.
U-13 fiúk: Galambos Zoltán 4., Kaczvinszki Tamás 5., Andrássy
Dénes 7., Juhász Ádám 10., Zsíros Zsombor 11., Tamás Áron
15., Kanyó Máté 18., Szegi Zsombor 19., Czakó Dávid 20.
U-13 lányok: Kőhalmi Virág 7., Utassy Melinda 10.
U-14 fiúk: Szűcs Milán 1., Kórik Ákos 4., Csikós Bálint 8.,
Bartha Viktor 14., Szabó Ákos 15.
U-14 lányok: Horváth Maya 1.

A Sportcentrum eseményei
December 15. (vasárnap)
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Elismerés a Széchenyinek és az Eötvösnek

Megyei szintű kitüntetést vehetett át két tiszaújvárosi iskola Miskolcon. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület az egész évben nyújtott sporteredmények alapján díjazta a középés általános iskolákat. „Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
Legeredményesebb Diáksport Szervezete” kitüntetést
kapott a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola. Az 500 és 799 létszám közötti iskolák kategóriájában a Széchenyi az első helyezettnek járó díjat vehette át. A kis létszámú középiskolák kategóriájában a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium a második helyen végzett a miskolci
Diósgyőri Gimnázium mögött. A Megyei Diáksport és
Szabadidő Egyesület a pedagógusokat is díjazta, városunkban Homródi Zsolt, a Széchenyi iskola testnevelő Képünkön jobb oldalon, kezében a díjjal Szaniszló László, az Eöttanára emlékplakettet vehetett át a diáksportért végzett vös középiskola megbízott intézményvezetője, balról a második
Tóth Papp Tamás az iskola egyik testnevelő tanára.
eredményes munkájáért.

Diáksport

Országos elődöntősök az Eötvös csapatai

Diákolimpiai megyei döntőt játszott a közelmúltban a
Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium fiú és lány röplabda együttese. A
négy résztvevős tornára Borsod legjobb középiskolás
csapatai érkeztek.
Az országos elődöntőbe kerülés volt a tétje a megyei
döntőnek a fiúk ötödik-hatodik korcsoportjában. Az
Eötvös-fiúk két mérkőzés megnyerése után fordulatos
és izgalmas döntőt játszottak a kazincbarcikai Szalézi
Gimnázium csapatával, akikkel szemben alulmaradtak.
A lányoknak ugyanebben a korcsoportban szintén három mérkőzést kellett játszaniuk hazai pályán.
Első mérkőzésüket megnyerték, majd a torna esélyesével, a Diósgyőri Gimnázium lányaival meccseltek. Az
első szettet nyerték, a másodikat elvesztették. A harma- VRCK szerelésben az Eötvös-fiúk (balra).
dik játékrészben már 7 ponttal is vezettek, de a miskolciak fordítottak.
Bár a fiúk is és a lányok is a második helyen végeztek, mindkét csapat az országos elődöntőben játszhat jövő év januárjában.
A tiszaújvárosi röplabda egyébként szintet lépett, az Eötvös diákjaiból alakult együttes egy extraligás klub, a Vegyész RC Kazincbarcika fiókcsapata lett.

12. oldal
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