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Nyitva a hivatal
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a december 24-ei
munkarendváltozás következtében a Polgármesteri Hivatalban 2021. december 11-e (szombat) munkanap.
Az ügyfélfogadás 8 órától 12 óráig tart.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Hívatlan vendég
az ágyban

Vasárnap meggyújtottuk a második gyertyát a Városháztéren, elkezdődött az Adventi hangolódás második hete. A gyertyagyújtás első vasárnapjához hasonlóan most sem volt kegyes hozzánk az időjárás. Amint elkezdődött a műsor, megérkezett az eső is. Hétfőn a várva várt Mikulás is eljött hozzánk. Csakúgy, mint tavaly, most egy kivilágított kisvonaton járta körbe a várost. Csomagokat osztott a gyerekeknek, akik fel is szállhattak a Télapó - no és a krampuszok - mellé és vonatozhattak egy megállónyit. A célállomás a Városháztér volt, ahol a Mikulással bárki készíthetett egy ünnepi fotót. Az este zárásaként Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar műsora szórakoztatta a legkisebbeket. Cikkeink az 5., képriportunk
a 12. oldalon.

Nem javult a járványhelyzet
A hivatalos tájékoztatás szerint az illetékes állami szervek hétfőn 426 aktív
koronavírus-fertőzöttet tartottak nyilván Tiszaújvárosban.
Központi rendelkezés alapján tovább folytatódik az „Oltási akcióhét” program, melynek keretében bárki kérheti a koronavírus
elleni vakcinát előzetes regisztráció nélkül a rendelőintézet Fiziko- és Balneoterápiás részlegén. Harmadik hete tart a
program, azóta szünetelnek a gyógykezelések, hiszen ezt az épületet alakították át
ideiglenesen oltóhellyé. Ahogy véget ér
az akció, úgy újraindulnak a reumatológiai kezelések. Az első héten még naponta több mint 300-an kérték a vakcinát, a
múlt héten már felére csökkent az érdeklődés, napi 150 ember jelentkezett soron
kívüli oltásra, e hét első két napján átlagban 50-en oltatták be magukat.
A szerda reggeli adatok szerint országosan 6849 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a
járvány kezdete óta összesen 1 168 728
főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 213, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 36
048 főre emelkedett. 7206 koronavírusos
beteget ápoltak kórházban, közülük 607en voltak lélegeztetőgépen.
A gyógyultak száma 948 385 fő, az aktív

December 7-én 5 óra 26 perckor egy tiszaújvárosi férfi tett
bejelentést a megyei rendőr-főkapitányságon, miszerint egy
számára ismeretlen nő bement a lakásukba és befeküdt kislánya ágyába. A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai
azonnal reagáltak a bejelentésre és a helyszínen biztonsági intézkedésként értesítették a mentőszolgálat munkatársait, akik
kórházba vitték a zavart állapotban lévő nőt. A rendőrök felhívták a bejelentő figyelmét arra, hogy az incidens elkerülhető lett volna, ha a lakás ajtaja zárva van.
A megyei rendőr-főkapitányság kommunikációs és megelőzési osztálya felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy az ilyen
és hasonló esetek elkerülése érdekében mindig zárják be az
ajtókat, a kertkapukat.
(Forrás: police.hu)

Krónika megjelenés
Tájékoztatjuk olvasóinkat, az intézményeket, üzleti partnereinket, hogy a Tiszaújvárosi Krónika idei utolsó, ünnepi száma december 23-án (csütörtök), 2022. évi első száma január 13-án jelenik meg. Ezért kérjük, hogy a két időpont közötti időszakra vonatkozó hirdetményeiket, közleményeiket, hirdetéseiket, közlésre szánt olvasói leveleiket legkésőbb 2021.
december 21-én (kedd) 10 óráig juttassák el szerkesztőségünkbe.
Köszönjük!
Tisza Média Kft.

Coopos Mikulások

A harmadik hétre megcsappant az érdeklődés a tiszaújvárosi oltóponton.
fertőzötteké 184 295 fő.
A beoltottak száma 6 166 840 fő, 5 874
429 fő már a második oltását is megkapta, 2 824 464-en pedig már a harmadik oltást is felvették. Az oltási akcióban ös�szesen 1 millió 212 ezren vettek fel oltást,
közülük 990 ezren már a megerősítő harmadik oltást vették fel és 142 ezer eddig
oltatlan ember is úgy döntött, hogy felveszi az első oltását.
Olthatók az 5-11 év közötti gyerekek is.

A Pfizer vakcinát a kórházi oltópontokon
lehet felvenni, a szülők december 8-a óta
tudnak online időpontot foglalni gyermekeiknek a december 14-ét követő időszakra.
Kedden 224 halottról számolt be a kormányzati oldal, a negyedik hullámban
még egyszer sem közöltek ilyen magas
számot a napi elhunytak esetében. Ennél
több halálos áldozatról legutóbb április
16-án érkezett hír.

Nagy kópék a coopos (Tisza ABC-s) dolgozók. Mikulás sapkában, -maszkban, -kötényben szolgálták ki a vásárlókat
december 6-án, ajándékként pedig derűt hoztak.
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Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2021. december 16-án,
csütörtökön 10 órától ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozótermében.

Gyógyszertári ügyelet

Az ülés napirendi pontjai

Zárt ülés:
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért
Díj” adományozására
Nyilvános ülés:
1. Javaslat az önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló 4/2021. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022.
évi munkatervére
3. Javaslat a Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
4. Javaslat a Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár 2022. évi szakmai
munkatervének jóváhagyására
5. Javaslat Tiszaújváros Településrendezési Eszközeinek - kiemelt fejlesztési területté nyilvánított - több részterületére
szóló módosítása partnerségi egyeztetésének lezárására és további területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására

Egyházi hírek

Tiszaújváros lakosságának egészségi állapotáról is tájékozódik a testület.
6. Javaslat az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
7. Javaslat a Tiszaújváros Város Önkormányzata tulajdonában lévő szociális bérlakásokkal és szolgálati jellegű lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
8. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására
9. Javaslat a Terület- és Településfejlesz-

tési Operatív Program Plusz keretében
meghirdetett pályázatokkal kapcsolatos
döntések meghozatalára
10. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata 2021. évi összesített közbeszerzési tervének módosítására
11. Tájékoztató Tiszaújváros lakosságának egészségi állapotáról és az azt befolyásoló tényezőkről
Kérdések

Görögkatolikus

A Magyar Református Egyház döntése
alapján alkalmainkon a maszk viselése
kötelező.

Római katolikus

Szombaton 17.00 vecsernye. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia.
Kedden 7.45 Szent Liturgia.

gel 7 óra, szombat 18 óra. Hétköznapi és
szombati szentmisék előtt gyónási lehetőség. Vasárnapi szentmise 11 órakor.
Adventi lelkigyakorlatunk december 1819., péntek, szombat. Mindkét nap 17
órától gyóntatás, 18.00-tól lelkigyakorlatos szentmise. A lelkigyakorlatot Futó
Béla piarista atya tartja.
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30kor, minden páros vasárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasárnap
Nagycsécsen 8.30-kor van szentmise.

Gyülekezeti alkalmainkat a következő
rend szerint tartjuk:
Tiszaszederkény
Úrnapi istentisztelet advent harmadik
vasárnapján, december 12. 10 óra.
Tiszaújváros
A bibliaóra a járvány fokozott terjedése
miatt elmarad.
Úrnapi istentisztelet advent harmadik
vasárnapján, december 12. 11 óra.
Konfirmációi előkészítő december 12én, vasárnap 15 órakor.

Rorate szentmisék hétfőtől péntekig reg- Református

Gyalog
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik decemberi sorozatunk. A megfejtéseket december 28-ig egyben várjuk e-mailben
a kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. címre.

Egyházfenntartói járulék
2021-től az egyházfenntartói járulék
7000 forint/fő/év. Köszönettel várjuk,
és egyben szeretettel megköszönjük az
egyházközségünk anyagi teherviseléséhez, működéséhez egyháztagjanik hozzájárulását. A lelkészi hivatalban és online átutalással is rendezhető. Közleményben kérjük feltüntetni: EFJ, Név és
cím.
Gyülekezetünk számlaszáma: Tiszaújvárosi Református Egyházközség 61200254-10002955 (Polgári Bank Zrt.)

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.”
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot
december 12-ig (vasárnap) a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi István utca 11., tel.: 49/341-050), majd december 13-tól
(hétfő) az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen Gábor út 17., tel.:
49/540-688) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17
8-12
Borostyán Gyógyszertár 8-17
Remény Gyógyszertár
8-17
8-12
Tisza Gyógyszertár
8-19
8-19
8-15
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Makra Imréné (Éva néni)
életének 88. évében elhunyt.
Temetése 2021. december 11-én, szombaton 13 órakor lesz
a sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család
„A gondolat, mi benned él,
Tovább megy, s újat formál,
Más lett a világ azáltal,
Hogy születtél, s ember voltál.”
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Bodnár Józsefné
(Ancika)

2021. december 3-án, élete 83. évében örökre megpihent.
Búcsúztatása 2021. december 11-én, szombaton 11 órától
lesz a tiszaújvárosi római katolikus templom
altemplomában.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Kelemen Sándor

életének 67. évében elhunyt.
Temetése 2021. december 14-én, kedden 11 órakor lesz
a sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk, a 88 éves

Tordai Istvánné

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy

Lukács Gyuláné
(szül.: Kiss Erzsébet)

életének 68. évében tragikus
hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2021. december 14-én (kedd)
14.30 órakor lesz
a tiszaszederkényi temetőben.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Máté Józsefné Marika

rövid, súlyos betegség után
2021. december 2-án, életének 77. évében elhunyt.
Búcsúztatása 2021. december 17-én (péntek) 12.30 órakor
lesz a sajószögedi Városi Temetőben.
Emlékét szeretetben megőrizzük.
A gyászoló család
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Berta Judit l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. l Telefon: 49/341-844, 341-755 l Fax: 49/341-852 l E-mail: kronika@tiszatv.hu l Kiadó: Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala l Hirdetésfelvétel: Tiszaújvárosi
Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Mediaworks Hungary Zrt. Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyomdai munkák: Mediaworks Hungary Zrt. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 16/C. l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133
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Előrelépés a vízmérőórák leolvasásában

Aktuális � 3.

Felgyorsultak az események a melegvíz-mérőórák leolvasásának ügyében. A TiszaSzolg 2004 Kft. szakemberei és a lakástulajdonosok egyesületének képviselői rövidesen
Nyíregyházára utaznak, hogy a helyszínen
szerezzenek tapasztalatokat annak a távleolvasó rendszernek a működéséről, melynek tiszaújvárosi alkalmazására is esély
van. Az önkormányzat pedig anyagi támogatást ígér az átálláshoz.
Amint arról korábban írtunk, gazdaságossági
okból és a munkaerőhiányra hivatkozva a TiszaSzolg 2004 Kft. jövőre nem vállalja a melegvíz-mérőórák leolvasását. A döntésnek jogi alapja is van, egy kormányrendelet értelmében ugyanis ez a tulajdonosi közösség feladata. Az ügyben a távleolvasás hozhat elfogadható megoldást, állapították meg a felek egy
egyeztető megbeszélésen, melyet a Társasházak, Lakásszövetkezetek és Egyedi Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete (lakástulajdonosok egyesülete) kezdeményezésére
hívtak össze. Annál is inkább, mivel a TiszaSzolg 2016 óta olyan MOM Aquarius-S típusú vízmérő órákat szerel be a lakásokba, melyek utólagosan is elláthatók a távleolvasáshoz szükséges modullal, így nem kellene órát
cserélni.
Az ügyben gyorsan cselekedtek az érintettek,
az egyesület ajánlatokat kért be (a MOM és a
Méréstechnika adott ilyet), a TiszaSzolg pedig
tárgyalt is a MOM-mal, amely egy nyíregyházi tanulmányutat is felajánlott, ahol 20 ezer lakásban már működik az általuk ajánlott rendszer. A múlt héten tartott újabb egyeztető megbeszélésen erről kaptak tájékoztatást a társasházi közös képviselők, és Kósa-Tóth Zoltán,
a TiszaSzolg ügyvezetője felajánlotta azt is,
hogy a lakástulajdonosok egyesülete is delegáljon néhány főt a tanulmányútra.
- A MOM rendszeréhez nem szükséges harmadik fél. Úgy működik, hogy leadja a jelet,
és az közvetlenül nálunk jelenik meg a TiszaSzolgnál - mondta az ügyvezető. - A fogyasztó van, meg mi vagyunk, akik majd számlá-

A távleolvasási rendszer áttekintése sétálós vagy személyautós adatgyűjtéssel.
zunk. Ennyi, és nincs közte még egy szereplő, nincs adatkezelési díj. A leolvasásnak két
módja lehetséges, ami reális Tiszaújvárosban.
Az egyik a sétálós vagy személyautós üzemmód, ez nem azt jelenti, hogy a lépcsőházakat
végig kell járni, hanem azt, hogy autóval egy
meghatározott útvonalon végig kell menni, és
be lehet gyűjteni, le lehet olvasni az adatokat.
Ezek az adatok egy adott időpontra vonatkoznak. Tehát, ha úgy állítjuk be, hogy a hó végén, az utolsó napon 23 óra 59 perc 59 másodperc, azt az adatot fogja nekünk leolvasni, átadni. Ez szerintem egy-két nap alatt lebonyolítható a városban. Van még egy mód,
az egy kicsit költségesebb, amikor antennákat
szerelünk fel bizonyos pontokon. Ez - amellett, hogy költségesebb - ki van téve az időjárás szeszélyének is. Én első körben az autós
leolvasást javasolnám, amit mi végeznénk el.
Az ám, a költségek! A modul, annak felszere-

lése és beüzemelése mérőóránként hozzávetőlegesen 10 ezer forint lenne, a TiszaSzolgnak
pedig mintegy 5 millió forintos fejlesztést kellene végrehajtania, hogy „fogadókész” legyen
az adatokra.
- Ez a jövő útja, és ha megvalósul, akkor továbbra is a fogyasztó és a szolgáltató között
lesz közvetlen adatszolgáltatási kapcsolat mondta Csoma Bertalan a lakástulajdonosok
egyesületének elnöke, aki köszönettel vette a
nyíregyházi meghívást. - Úgy gondolom, ha
az egyesület részéről 1-3 fő elmegy megnézni a rendszert működés közben, ők tájékoztatni tudják a többi közös képviselőt. Arról is
beszélni kell majd, hogy milyen ütemezéssel
tudjuk ezt megcsinálni, mert a tavaszi közgyűléseken mindenféleképpen a napirendi pontok
közé kell venni ezt a kérdést. Ha lesz támogatás, akkor azért, ha nem lesz támogatás, akkor
azért. A tulajdonosok figyelmét fel kell hívni,

arra, hogy ha az önkormányzat segít, a TiszaSzolg segít, a MOM a technológiát tudja adni,
akkor a tulajdonosnak, mint fogyasztónak, ezzel élni kell - szögezte le az elnök.
Márpedig minden bizonnyal lesz önkormányzati segítség. Erről Molnár István alpolgármester beszélt.
- A polgármester úrral már egyeztettem, nekünk az az irány, hogy mondjuk, ha bruttó 10
ezer forintról beszélünk, akkor egy 50 százalékos támogatást célzunk meg - jelentette be az
alpolgármester. - Ez a testülettől függ, de valószínűsíthető, hogy a lokálpatrióta frakció támogatni fogja. Hatezer óránál ez harmincmillió forintos támogatást jelentene, ha maradna
a tízezer forintos nagyságrendű bruttó ár. Ha
így számolunk, a lakóknak ötezer forint lesz
óránként a kiadás, és ez már barátságosabban
hangzik a lakók, a tulajdonosok számára.
F.L.

Elismerések a tiszaújvárosi rendőröknek
Jutalmat kaptak a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság munkatárasi. Húsz rendőr vehetett át elismerést dr. Fülöp György polgármestertől, aki így köszönte meg a városunkban végzett munkájukat.
- Minden évben elismerjük a rendvédelmi dolgozókat, akik mindig, de főleg az elmúlt időszakban emberfeletti munkát folytatnak és
most kiemelten nagy szükség van erre. Az önkormányzatnak pedig az a feladata, hogy az állami szervezetben dolgozó embereket támogassa - mondta dr. Fülöp György köszöntőbeszédében. - Most Tiszaújvárosban az óriás beruházás miatt idegenrendészeti ügyekkel is kell foglalkozni, hiszen itt van több ezer ember és a mi
közös célunk, hogy megőrizzük a város nyu-

Dr. Kiss Attila megyei rendőrfőkapitány.

galmát. Ezek az emberek, akik idegennek tűnnek, igazából ők a mi vendégeink, akik a város
jövőjét építik, és ahhoz, hogy ez a város stabil lábakon álljon, szükség van az ő munkájukra. A tiszaújvárosi emberek elfogadóak és befogadóak és nekünk a város vezetésének önökkel együttműködve kell a békét megőriznünk,
hogy ez a város továbbra is befogadó, toleráns,
nyugodt város legyen.
Az elmúlt időszakban kiemelt figyelmet fordított a rendőrség Tiszaújvárosra és környékére
és ez így marad a jövőben is. Erről tájékoztatott
dr. Kiss Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője.
- Az szeretnénk, ha az itt élő polgárok szubjektív biztonságérzete jó lenne. Úgy éreznék,
hogy biztonságban vannak - nyilatkozta a megyei főkapitány. - Ennek érdekében koordinált együttműködés van a rendőri szervek között, hiszen nem csak a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai dolgoznak itt a városban, hanem a megyei rendőrkapitányság munkatársai is megjelennek itt és szolgálatot látnak
el, de a készenléti rendőrség és az idegenrendészeti főigazgatóság munkatársait is bevonjuk
ebbe a munkába. A meglévő problémák vagy
a felmerülő problémák megfelelő kommunikációval, illetve, ha megfelelő információt és támogatást kap a rendőrség az önkormányzattól,
akkor kezelhetőek és nem fogják kinőni magukat, nem lesznek akkora problémák. Azt fontos megemlítenem, hogy a tiszaújvárosi önkormányzattal példaértékű a megyei rendőrkapitányság együttműködése és nagy köszönet illeti az önkormányzatot, hiszen nem csak erkölcsi, hanem anyagi támogatást is biztosít a megyei rendőr-főkapitányság munkájához.
- A kiemelt beruházás több ezer külföldi munkaerőt vonz, ami több feladattal is jár.

Kilencen a húsz jutalmazott rendőr közül.
- Persze, a több ember több feladatot jelent
és persze problémák is felmerülnek. Ha bűncselekményt követ el valaki, akkor ugyanúgy,
mintha magyar állampolgár lenne, eljárás alá
vonják, és az igazságszolgáltatás mérlegeli,
hogy milyen intézkedést hozzon vele szemben.
Ezt követően, ha olyan döntés születik a bíróság részéről, akkor természetesen az ország területét el kell hagyniuk és ennek a végrehajtását, a személy kitoloncolását az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság munkatársai hajtják végre. Akkor is ez az eljárás, ha európai
uniós állampolgárról van szó és akkor is, ha
úgynevezett harmadik országbeli polgárról, de
természetesen az ügy súlyosságától függ, hogy
milyen eljárásrendet alkalmaznak.

- Szeptemberben egy román állampolgárságú férfi megtámadott egy kislányt. Az elkövetőt
még aznap elfogták. Mit lehet tudni róla? Hol
tart az ügy?
- A férfi még mindig letartóztatásban van, és én
úgy gondolom, hogy ezt mindaddig meg fogják hosszabbítani, amíg a büntetőeljárás zajlik.
Úgy tudom, hogy most különböző szakértői véleményeket kell még beszerezni, majd ezt követően az ügyészség indítványt fog tenni a személlyel kapcsolatosan. Nem tartom valószínűnek, hogy őt ide valaha is visszaengedik. Ha letölti a büntetését, akkor biztos vagyok benne,
hogy az idegenrendészet ki fogja utasítani az
ország területéről.
ema
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Kiválóak lánglovagjaink

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (HTP) az elmúlt
időszakban a tűzoltási, tűzvédelmi,
műszaki mentési tevékenységét nagyon jó színvonalon látta el - állapították meg a képviselők legutóbbi testületi ülésükön. A HTP kiválóan teljesítette a rá háruló feladatokat, minden tekintetben igyekeztek a tőlük elvárható
legjobb teljesítményt nyújtani, melyek
eredményeként Tiszaújvárosban és a
tűzoltóság teljes működési területén
biztosítani tudják az élet- és vagyonvédelem magas szintű ellátását.
A beszámoló tájékoztatást nyújt a HTP
működési területéről, továbbá a legjelentősebb veszélyforrásokról, melyek a MOL
Petrolkémia Zrt. iparterületén megtalálható üzemek, üzemegységek, valamint a
MOL Nyrt. Tiszai Olajfinomító tartálypark és létesítményei. Veszélyforrást jelentenek továbbá az áradások, tekintettel a
környékünkön lévő folyóvizek nagy vízgyűjtő területére, illetve az M3-as, M30as autópályákon és a 35-ös számú főúton
lévő veszélyes áruszállítás, a megnövekedett személyforgalom és a vasúton történő
veszélyes áruszállítás.

Steinerné Vasvári Éva és Hajdu Hajnalka.
A műgumigyárban 400 négyzetméteren volt tűz. Munkagépek, teherautók és
technikai berendezések égtek.
sio Kft. közvetlen veszélyeztetettségébe
tartozó településekre vonatkozóan minden évben két helyszínen (Tiszaújváros
és Tiszapalkonya-Oszlár településeken)
Külső Védelmi Tervgyakorlatot rendeznek, melynek során Tiszaújváros, Tiszapalkonya és Oszlár oktatási-nevelési intézményeinek egyikében az óvodás cso-

A Perényi utcában egy földszintes üzemcsarnok-tüzet oltottak a lánglovagok
áprilisban. Egy PB-palackot is ki kellett hozni az épületből.

Több száz vonulás

A tűzoltóparancsnok 2020. október 7. és
2021. október 15. között a HTP illetékességi területén 306 beavatkozást igénylő eseményről adott számot, 125 esetben kaptak téves jelzést és 14 esetben
szándékosan megtévesztő jelzéshez vonultak. Képviselői kérdésre válaszolva
Macz János kirendeltségvezető elmondta, hogy minden ilyen esetben eljárás indul, de a felderítés nehéz, ennek következtében a szankcionálás is. A parancsnoksághoz 5 esetben érkezett bejelentés
utólagos tűzesetről, míg 30 alkalommal
a lakosság a lánglovagok kiérkezése előtt
felszámolta a káreseményt.
A fentiekből Tiszaújváros területén beavatkozást igénylő esemény 59 volt, téves jelzés 45, a kiérkezés előtt felszámolt események száma 2, utólagos tűzeset nem fordult elő, és szándékosan megtévesztő jelzés sem volt.
Tiszaújváros a tűzoltó-parancsnokságtól
rövid vonulási idővel elérhető, megkülönböztető jelzés használatával öt percen
belül kiérkeznek a készenléti szervek. A
település tűzvédelme megfelelően biztosított, a város területén található tűzi vízhálózat megfelelően kiépített - áll a beszámolóban.

portok, illetve az óvónők segítségével
feltételezett eseményt szimulálnak.
A 2013. január 1-jétől megalakult járási rendszer keretében Helyi Védelmi Bizottságok jöttek létre, melyeket a járási hivatalvezetők vezetnek. A beszámoló
időszakában Tiszaújváros járás illetékességi területén polgári védelmi szempontból 25 ellenőrzést tartottak, ebből 6-ot
Tiszaújváros területén. A kockázati hely-

színeket (ár- és belvíz által veszélyeztetett helyszín, Tiszaújváros tekintetében
ez a Szederkényi út, valamint a téli kritikus kockázati helyszín 35. sz. közút Tiszaújváros - Sajószöged 15-17 km szelvény közötti útszakasz), belterületi vízelvezetőket és a vízkár elhárítási tervet ellenőrizték.

Diákok és önkormányzat

A nemzeti köznevelésről szóló törvény
alapján 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 2020/21es tanévben a kirendeltség illetékességi területéről 6 középfokú intézménnyel
kötött együttműködési megállapodást, és
a tanévben 11 diák vett részt a közösségi
szolgálatteljesítésben, összesen 408 órában.
A HTP működési területén 2020-tól négy
önkéntes tűzoltó egyesület és egy főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működik, együttműködési megállapodások
keretében segítve a hivatásos egységek
munkáját.
Tiszaújváros önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a tűzoltóság feladatellátásának elősegítésére és a lehetőségekhez
mérten anyagilag is segíti a tűzoltóságot. A feladatok színvonalas ellátása érdekében 2021-ben a laktanya legénységi és híradós mosdó, a hozzá tartozó előtér, valamint a híradós háló felújítására 3
millió forint támogatást szavazott meg a
testület. Mindemellett az önkormányzat a
tűzoltók részére biztosítja a téli időszakban a Sport-Park Kft. üzemeltetésében
lévő tiszaszederkényi tornaterem használatát a tűzoltók fizikai állapotának fenntartása érdekében.
F.L.

Veszélyes helyek

A tűzoltóság működési területén a MOL
Petrolkémia Zrt., a MOL Nyrt. Logisztika Tiszaújváros Telephely és az Ecomis-

Babák, vitaminok,
utcák, parkolók

Április 26-án 4 gépkocsi és egy kisbusz ütközött a 35-ös úton. A tűzoltók áramtalanítottak és felitatták a kifolyt kenő-, illetve üzemanyagot.

Tizenegy pontban fogalmazott meg témajavaslatot a Fidesz-KDNP - Városért Egyesület frakciója Tiszaújváros önkormányzatának 2022. évi munkatervéhez. Első körben három témakörről tartott sajtótájékoztatót Steinerné Vasvári
Éva frakcióvezető és Hajdu Hajnalka, a Fidesz tiszaújvárosi
szervezetének vezetője a Hamvas Béla Városi Könyvtárban.
Mit tehetünk helyi eszközökkel a születések számának növekedése érdekében Tiszaújvárosban, egy egészségügyi szűrőprogram keretében tegye lehetővé a város a D-vitamin szint mérését a veszélyeztetett, 60 év feletti korosztályban, és főleg a régi
városrészben parkolási lehetőségek bővítése szélesebb utak kialakításával, a közlekedést megkönnyítve. Erről a három témáról beszélt részletesen a sajtótájékoztatón Steinerné Vasvári Éva
önkormányzati képviselő, frakcióvezető.

Színes zászlók, polgármesteri köszöntés,
szociális ebéd
- Szeretnénk a fiatal családosok gyerekvállalását segíteni önkormányzati eszközökkel, ezzel kapcsolatban több gondolat is
megfogalmazódott bennünk. Javaslatunk szerint a jövőben a
polgármester köszöntsön minden harmadik terhességi hónapot
betöltött kismamát az önkormányzat nevében, hogy érezzék, ők,
a jövő generációja fontosak a városnak. Ha baba születik azt
egy rózsaszín, illetve egy kék zászló jelezze a polgármesteri hivatal hátsó bejáratánál, a házasságkötő teremnél pedig legyen
egy babahíradó, ahova kitesszük a babáknak a fényképét, mint a
Krónikában. A gyermekágy első két legnehezebb hetében szállítsunk házhoz ebédet a kismamának a szociális étkeztetés keretében, ami szintén a fiatal családok megbecsülését szolgálná mondta a frakcióvezető.

Vitaminszűrés
Az egészség különösen felértékelődött ebben a járványos helyzetben, ehhez kapcsolódik egy másik javaslatuk, a D-vitamin
szintmérés, amit elérhetővé tennének itt helyileg a 60 év feletti városlakóknak.
- Szeretnénk elérni, hogy önként vállalt feladatként a 60 éven felülieknél csináljon a város D-vitamin szűrést, ami nagyon fontos lenne a későbbi csontritkulás szempontjából is. A helyi orvosok dolgozzák ki, hogy egy-egy korosztálynál mennyi a szükséges napi D-vitamin bevitel, és az orvosigazgatót felkérnénk,
hogy állítsanak össze egy tanulmányt az önkormányzatnak a javaslataikról, amivel az idősebb generáció lehetőségeit, egészségét tudnánk javítani - mondta Steinerné Vasvári Éva.

Szélesebb utcák
A régi városrészben az utak szélesítését javasolják, így oldanák
meg a jelenlegi közlekedési problémákat és a parkolási nehézségeket.
- Annak idején, 70 évvel ezelőtt senki nem számított ilyen gépkocsi ellátottsága és ilyen forgalomra, ezért a régi városrészbe
tulajdonképpen a keskeny, keskenyebb utcákban megállni se lehet, de egyszerűen haladni sem lehet. Nagy problémájuk a tulajdonosoknak, hogy sem normál parkolóhely nincs, ráadásul nagyon kevés a garázs is, tehát át kell gondolni, hogy miben, hogyan tudunk segíteni, hogyan tudnánk a garázsok számát növelni. Én úgy gondolom, hogy ebben minden frakció egyet fog érteni, mert mind a három javaslat egyszerű, és eddig is az volt a
tapasztalatom, hogy a jó javaslatokat nem utasították el, hanem
nagyon sok megvalósult. Most is arra fogjuk kérni a lokálpatrióta egyesületet, hogy támogassák javaslatainkat, és a következő
évben ezeket a témákat tárgyaljuk meg, elfogadás esetén pedig
valósítsuk is meg - mondta a Fidesz frakcióvezetője.
- Gondolatokkal, ötletekkel szeretnénk segíteni a város 2022.
évi munkatervét. A későbbiekben a javaslatunkban szereplő további terveinket is fogjuk ismertetni. Kérjük a kedves tiszaújvárosi lakókat, hogy amennyiben ezekhez az ötletekhez, javaslatokhoz további kiegészítő gondolataik vannak, keressék képviselőjüket - tette hozzá Hajdu Hajnalka.
berta
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Advent második
vasárnapja

Hittel és reménnyel, szeretettel
A hitet jelképező mellett immár a reményt szimbolizáló gyertya lángja is
ott lobog az adventi koszorúkon, amely
folyamatosan megnyugtatja a lelkünket: hamarosan elérkezik a karácsony.
Az elmúlt hétvégén nyakunkba vettük
a várost, hogy arról érdeklődjünk, kinek mit jelent és hogyan telik majd a
közelgő ünnep.

Kerékgyártó-Földeák
Renáta

Horváth Klára

Konkoly Gábor

Minden évben örömmel telik az ünnepi készülődés nálunk, nagyon szeretjük.
Mindig kitalálunk különféle családi programokat. Én úgy érzem, idén nyugodtabb
ünnepünk lesz, mint tavaly. A szentestét
otthon töltjük, aztán körbejárjuk a családot. A sógoromékhoz megyünk, és anyukámat látogatjuk majd meg.

Az eső ellenére is sokan voltak a téren.
Vasárnap meggyújtottuk a második gyertyát a Városháztéren, elkezdődött az adventi hangolódás második hete.
A gyertyagyújtás első vasárnapjához hasonlóan most sem volt
kegyes hozzánk az időjárás. Amint elkezdődött a műsor, úgy érkezett meg az eső is. Persze ez nem szegte kedvét a tiszaújvárosiaknak - esernyőt nyitottak, és kígyózó sorokban álltak kürtőskalácsért, spanyol fánkért, vasalt lepényért és forralt borért.
Az egyházak képviselői, Jeviczki Ferenc parókus, majd Fukász
László segédlelkész köszöntője után a mazsorettes lányok feledtették el a rossz időt a közönséggel. Rövid átszerelés után a Derkovits Fúvószenekar lépett a színpadra karácsonyi sztenderdekkel. Ezt a sort folytatta Király Viktor, néhány modernebb hangzású dalt is keverve előadásába.
SPB

Ez az egész adventi készülődés a családról szól számunkra, próbálunk minél több
időt tölteni a szeretteinkkel, kicsit lenyugodni, a lelkünkkel foglalkozni, nem pedig a mindennapi hajtással. Beszélgetést,
társasjátékozást tervezünk és főzést. Bármennyire is változik a világ, igyekszünk
az ünnepekhez kapcsolódó hagyományokat megőrizni. Amióta a kislányunk, Nóra megszületett, sokkal meghittebb számunkra a karácsony. Másfél éves, most
már aktívan részt tud venni a készülődésben. Együtt főzünk és díszítjük a fát. Ettől lesz másabb az idei ünnep a tavalyihoz képest.

Adame Bettina

Nagyon szeretem a karácsonyt, de sajnos tavaly a férjem meghalt, és akkor
egyedül töltöttem, mert a járvány miatti
korlátozások elválasztottak a lányunktól
és az unokáinktól, akik Németországban élnek. Idén már szeretném náluk
tölteni az ünnepeket, de elég nehéz most
a helyzet arrafelé. Viszont reménykedem benne, hogy kijutok hozzájuk. Ha
sikerül, összeülünk a karácsonyfa alatt,
az unokáim pedig mindenféle hangszeren játszanak majd hagyományos magyar ünnepi dalokat.

Földi Sándorné

Tompa Barnabás

A mazsorettes lányok az alkalomhoz illő fellépőruhában
mutatták be produkciójukat.

A Derkovits Fúvószenekar karácsonyi sztenderdeket játszott a színpadon.

Természetesen örömmel várom a karácsonyt, de jobb volna az unokákkal együtt
készülni az ünnepre, hiszen ez a szeretet
ünnepe, amely összetartja a családot. Ők
Budapesten élnek, a lányaim pedig féltik őket a vírus miatt, hogy kimozduljanak otthonról, ezért csak később találkozhatunk velük. Karácsonykor viszont meglátogatjuk őket.

Én már feldíszítettem a lakást, a fenyőfát majd pár nap múlva. A sütéssel-főzéssel is várok még egy kicsit, de a bevásárlást már elintéztem. Várom haza a családot. Ajándékot vásárolni nem
szoktam, mert már nyolcvanéves elmúltam, és nem könnyű kitalálnom, mi tetszene nekik. Ezért inkább odaadom az
ajándékra szánt összeget. Lelkiekben
azért is fontos számomra az ünnep, mert
sajnos már tizenegy éve özvegy vagyok.
Ilyenkor mindig felidézem azokat az
időket, amikor még egy nagy család ülte körül az ünnepi asztalt - köztük a szüleimmel és a férjemmel. Minden elmúlik egyszer.
Ördögh István

Könyvtári örömök advent idején
Meglepetésekkel, játékos feladatokkal
várja olvasóit a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár. Az intézmény
december 1-jétől igyekszik látogatóinak kedveskedni, hogy így tegye még
meghittebbé az ünnepi előkészületet.

Király Viktor pacsit is osztott a hűvös idő ellenére kitartó
ifjú rajongóinak.

Az ünnepek előtt nagyszabású húsbevásárlást tartok. Aztán együtt gondoljuk ki
édesanyámmal, hogy mi legyen a menü.
Én a két ünnep között is dolgozni fogok,
de édesanyám már tavaly óta nyugdíjas,
ő fog főzni. Korábban mindig a nagymamám gondoskodott róla, hogy sok finomság kerüljön az ünnepi asztalra, de
ő sajnos tavaly december 24-én eltávozott. Ezért nekünk most nem lesz túl boldog a karácsony. Régen összejött a teljes nagy család, mert nagy família a miénk sok gyermekkel és unokával. Most
már sajnos nem így lesz. Mindössze az
anyukámmal és az ő barátjával töltöm
majd az ünnepeket. Egyrészt a járvány
miatt, másrészt pedig azért, mert a régi,
felhőtlen boldog idők már elmúltak. Sokan egyre nehezebben mozognak már a
családunkban különböző betegségek miatt. Telefonon viszont mindenképpen beszélünk majd egymással, mert számunkra nagyon fontos, hogy legalább halljuk
egymás hangját, ha már úgy alakult, hogy
nem lehetünk mindannyian együtt.

Az ünnep előtt érdemes betérni a könyvtárba, hiszen cél most is, hogy a várakozás napjait színesebbé tegye a bibliotéka.
Naptár
A központi épület és valamennyi fiókkönyvtár december 1. és 24. között az
olvasnivaló mellé apró meglepetésekkel,
ajándékokkal, kedvezményekkel készül.
A honlapon (www.rfmlib.hu), valamint
a közösségi oldalakon elérhető adventi

naptár az idén Móricz Zsigmond karácsonyi gondolatát rejti. Ha minden nap felnyitják a naptár ablakát, az ott talált szövegeket feljegyzik, és az utolsó napon helyes sorrendbe teszik a részleteket, megkapják a megfejtést. A megoldásokat december 28-ig a karacsonyijatek@rfmlib.
hu címre várják. A helyes válaszokat beküldők között 24 karácsonyi ajándékot
sorsolnak ki.
Irodalmi kvíz
December 6-ától elérhető a honlapon és a
közösségi oldalakon az adventi irodalmi
kvíz, melyben karácsonyi idézetek találhatók a legnagyobb magyar költők tollából. Aki felismeri az idézeteket, helyesen
válaszol és megadja e-mail-címét, családi
társasjátékot nyerhet, melyet még az ün-

nepek előtt átvehetnek a szerencsés nyertesek.
QR-kódos kvíz
Egy másik kvízjátékhoz szükség lesz
okostelefonra is. Az adventi időszakban
négy QR-kódot helyeznek el könyvtárakban és a közösségi oldalakon. Az első ilyen kódot december 1-jén helyezték
ki, majd december 7-én, 13-án és végül
20-án teszik ki a következőket. Ezek beolvasása után megjelenik egy-egy kérdés,
melynek megválaszolását néhány információ is segíti. A megfejtők a négy választ 2021. december 29-ig küldhetik el
a karacsonyijatek@rfmlib.hu e-mail-címre. A helyes megfejtők között ajándékokat sorsolnak ki.
Brézai
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A Borsoditól a bűzös borzon át a komlóbombáig

A Hamvas Béla Városi Könyvtár Publicafe ismeretterjesztő rendezvénysorozatának
vendége volt Arany József sörfőző mester,
aki közel 40 évet dolgozott a Borsodi Sörgyárban. A gyárat 1973-ban adták át, az első 10 évben laboránsként, a következő 25ben termelésvezetőként, majd nyugdíj előtt
a minőségbiztosításban dolgozott. Manapság heti egy alkalommal OKJ-s sörgyártó
tanfolyamokon adja át tudását a jövő sörfőzőinek.
- A Borsodi Sörgyár 1973-ban kezdte meg működését Bőcsön, ekkortól gyártják a Borsodi
Világos sört. Összeszedtem néhány régi címkét,
ezen például még 5 forint 20 fillér volt a sör.
- És sokáig így is volt.
- Ez melyik évben lehetett?
- Ez a ’70-es években volt, amíg az új gazdasági mechanizmus be nem indult, amit Fock Jenőék indítottak el. Addig gyakorlatilag fix árak
voltak. Akkor trösztszervezetben működött a
Borsodi Sörgyár, nem önálló vállalat volt, de a
söripar próbálta a saját érdekeit érvényesíteni a
piacon, és ez az árban is megjelent. Drágultak
az alapanyagok, drágult az energia - az energiaválság után voltunk akkor -, érthető volt, hogy
nem lehetett tartani a korábbi árakat, mert minden megváltozott. Ezek a címkék ebből az időszakból valók.

Arany József sörfőző mester.
- Ezen a címkén 10,5 Balling fok van feltüntetve. Alkoholfokban milyen erős volt ez a sör?
- Ez 4,6 százalékos alkoholnak felelt meg. Akkor a magyar szabvány azt írta elő, hogy nem
az alkoholtartalmat kell feltüntetni, hanem az
eredeti extrakt tartalmat. Tehát ez a 10,5 Balling fok azt jelenti, hogy erjesztés előtt 10,5
gramm cukor volt 100 gramm sörlében, ennek
erjedt le a hetvenvalahány százaléka, és lett belőle 4,6 százalék alkohol. Utána megváltoztak
a szabályozások, most már az alkoholtartalmat
kell feltüntetni, hogy a fogyasztó tudja, mennyi
alkohol kerül a szervezetébe.
- Változott az évek folyamán a Borsodi Világos
receptje?
- A specifikáció nem változott, vagy csak minimálisan változott. A receptek az idők folyamán
többször változtak, de ennek az volt az oka,
hogy egészen a rendszerváltásig iszonyú kapacitáshiány volt a magyar söriparban. Ezért mindig az adott szezonális periódushoz kellett igazítani a recepteket. Például télen a gyárak pótanyagként árpát használtak, és nyáron, hogy
többet tudjanak naponta főzni, az árpát malátával helyettesítették. Ha a malátahelyettesítés
kevés volt, akkor cukrokat használtak fel, hogy
a kapacitáshiányt feloldják. Tehát olyan megengedett pótanyagokat használtak fel időszakosan, amit gyakorlatilag a fogyasztó nem érzékelt, mert az a 4,6 százalék alkohol, meg a keserűérték megmaradt, de a technológia receptje
változott, vagy módosult. Aztán utána a téli periódusban megint visszatértek a normál recepthez. Ez így többször változott, de remélem ebből a fogyasztók nem sokat vettek észre.
- 1973-ban, amikor megjelent a Borsodi, mekkora sikere volt?
- Viszonylag hamar sikerült megnyerni a
négy megyét, ahová a sörgyár ellátási területét tervezték - Szabolcs-Szatmár, Borsod-Aba-

új-Zemplén, Hajdú-Bihar és Heves megye -, ez
a négy megye volt célul kitűzve. A négy legkeletibb megye, ami akkor Kőbányáról volt ellátva, és a nagy szállítási költségek miatt nem
volt logikus egészen a határig szállítani Pestről a sört, több mint kétszáz, vagy háromszáz
kilométerre. Ennek a négy megyének az origóját, ott, ahol kellő mennyiségű és minőségű
víz van, a Hernád kavicsterasza alatti területet
jelölték ki célul. A sugárirányú terítési körzet,
a vasút jelenléte - ezek voltak a szempontok,
amik a gyár telepítéséhez hozzátartoztak. A lényeg az, hogy viszonylag hamar sikerült a Kőbányai-érában szocializálódott fogyasztói réteget átállítani Borsodira. Ez megtörtént egy fél
éven, éven belül, és utána már mindenki esküdött, hogy a Borsodi jobb, mint a Kőbányai. A
kezdeti egy hónap nem volt könnyű, de ennek
más okai voltak - nem volt ideálisan megtervezve a gyár termékeinek piacra kerülése. Lehetett volna logikusabban, meg zökkenőmentesebben csinálni, de végül is viszonylag gyorsan sikeres lett.
- Van itt egy fontos kérdés, amiben dűlőre kellene jutnunk. A barnaüveges, vagy a zöldüveges sör a jobb?
- A barna. Ezt sokan fordítva gondolják. A
komlóban vannak alfa-keserűsavak, amik a sör
keserűségét adják. Ezek az alfa-savak fény hatására egy csúnya vegyületet képeznek, ami
fény ízt, vagy nap ízt okoz. Ez egy úgynevezett
bűzös borz, vagy kocsmaszag, ilyennel szokták
a sörkóstoláson a paneltagokat tréningezni. Ez
az íz akkor alakul ki, ha átlátszó, vagy halványzöld palackban lévő sör érintkezik napfénnyel,
vagy fénnyel. Mivel a barna üveg kevésbé engedi át az ultraibolya sugarakat, ezért a barnaüveges sör adja a jobb minőséget. A zöld palackban sokszor kialakul ez a fény íz, ha napon
tárolják a sört, akár a nagykereskedőnél, a kiskereskedőknél, vagy a boltban. Ez nem pillanatreakció, idő kell hozzá, de ha huzamosabb
ideig, tehát egy-két hétig ki van téve a fény hatásának, akkor ez a csúnya íz kialakulhat.

„A lényeg az, hogy viszonylag hamar
sikerült a Kőbányai-érában szocializálódott fogyasztói réteget átállítani
Borsodira. Ez megtörtént egy fél éven,
éven belül, és utána már mindenki esküdött, hogy a Borsodi jobb, mint a
Kőbányai.”
- A rendszerváltáskor hirtelen nagyon sok házi sörfőzde bukkant fel. Ez ment 1995 környékéig, aztán elhalt 15-20 évre, és mintha 20102015 környékén újraéledt volna. Jól látom ezt?
- A rendszerváltás elején a vállalkozási potenciál minden területen hatalmas volt, és a sörgyártásról sokan azt gondolták, hogy egy aranybánya. Akkoriban a téeszelnökök körében terjedt egy olyan mondás, hogy a sör annyiba kerül, mint amikor egy pohár sört felöntök a falra - az előállítási költség annyi, amennyi a falon marad, a haszon pedig annyi, amennyi lefolyik róla. Ebből kiindulva aztán mindenki belevágott, de akkoriban nem voltak rózsásak a
feltételek, mert nem voltak berendezések. A
berendezések gyártását is vállalkozási alapon
kezdték, de nem volt senkinek rutinja, ismerete, nem voltak referenciák, sok gyártó nagyon
silány minőségű rendszereket készített. Az emberek egy része a nulláról kezdte a szakmát tanulni, ami nyilván zökkenőket okozott. Néhányan elhagyták a sörgyárakat - nem csak a Borsodit, a többit is -, és elhelyezkedtek ezeknél a
cégeknél, jártak tanítgatni az embereket, de hát
ugye a tanulópénzt meg kellett mindenkinek fizetni. A kezdetekben gyártott sörök nemhogy
meghaladták, hanem alulmúlták a nagy gyárak
minőségét, és ez aztán sok főzde tönkremenetelét okozta. Magyarországra 2010 után ért el
az úgynevezett kézműves sörforradalom. Ez
Amerikában már a hetvenes években elkezdődött, úgyhogy körülbelül 40 év késéssel ért ide.
- A kisüzemi sörfőzdék egy mostani listáján
114 kis sörfőzdét számoltam össze, a Kisüzemi
Sörfőzdék Egyesületének pedig 50 tagja van.

Világos, jó sör a Borsodi Világos!
Tehát elég sok kisüzemi sörfőzde van. Kezd kialakulni Magyarországon egy, úgymond sörsznob réteg? Megtanulták a magyarok, hogy
milyen a jó sör?
- Kétségtelenül sokat fejlődött a sörkultúra.
Sokkal tájékozottabbak a fogyasztók. Rengetegen főznek az említett százvalahány főzde
mellett otthon, házi körülmények között sört.
Most már van olyan vállalkozás, ami kilónként tud malátát, élesztőt biztosítani a megrendelőknek, postán elküldik, szóval otthon is el
lehet készíteni minden sört. Minimális berendezés kell hozzá, ezek mind elérhetők. Az interneten az egész világról hozzáférhetők receptek. Akinek van ideje, szeret ezzel foglalkozni, munkát, energiát fektet bele, annak megjön a siker. Ezek a házi sörfőzdék - meg a kézművesek is - most már jobbnál jobb termékeket gyártanak, és örvendetesen kitágult, sokkal
szélesebb spektrumban érhetők el sörök. Nem
csak a tömegtermékek, amit a nagyok gyártanak, hanem egyre innovatívabb, egyre jobb és
kiválóbb minőségű termékek. A gyártott sarzsméretekben van a kicsik és nagyok között egy
százas-kétszázas léptékváltás. A kicsik literben
beszélnek, a nagyok hektoliterben. A kicsiknél egy kétezer literes rendszer már viszonylag nagynak számít, ezzel szemben a nagyoknak kétezer hektoliteres sarzsaik vannak. Tehát
itt nyilván ebből a léptékkülönbségből adódik
az, hogy a kicsik tudnak rugalmasabbak lenni
a piacon, akár minden nap más sörfajtát főzni, bevezetni. A receptfejlesztésbe sokkal több
energiát tudnak befektetni, meg hát nincs akkora rizikó kétezer liter sörnek az eladásában,
mint kétezer hektoliter sörrel megteríteni az országot, mert az már egy országos terítést igényel. Ezek is hozzájárulnak ahhoz, hogy kicsik
és nagyok megférnek egymás mellett a piacon.
A fogyasztók egy része pedig hajlandó megfizetni a kézműves minőségű sörök árát, a nagyobb rész pedig a tömegtermelés fogyasztója.
- A kis sörfőzdékben melyek azok a sörök, amik
nagyon mennek? Az ízesített sörök, vagy inkább a különleges receptek?
- Az első nagysikerű sörök az IPA-k voltak, az
India Pale Ale magyarországi megjelenése. Ez

Az 5,20-as sörcímke.

egy leporolt recept, az angol gyarmati időkből öröklődött Európára. Anglia, mint gyarmattartó, az indiai gyarmatra is szállított sört,
de mire a hagyományosan gyártott sörök odaértek, a hosszú szállítási idő alatt megromlottak. Hogy mégis ihassanak az angol gyarmaton
sört az emberek, ezért megemelték a sör alkoholtartalmát, a keserű értékét, és így már kibírták az utat. Ebből egy bevált recept lett, Angliában a lakosság is megszerette ezt a sörstílust, ami aztán a 20. század elejére elhalt. Majd
1970 körül jött az amerikai sörforradalom, a fiatal sörfőzők leporolták a receptet, felélesztették, az amerikai, újvilági komlókkal adtak egy
nagy lökést az egész sörforradalomnak, ez robbantotta ki gyakorlatilag az egész kézműves reneszánszt, vagy növekedést. Ennek az oldalszelén aztán - ez egy óriási siker volt -, kezdtek gyártani másfajta söröket is. Van körülbelül
százhuszonöt sörstílus a világon, és ezeknek a
száma még mindig növekszik, mert manapság
is találnak ki újakat. Nem minden nap, de azért
évente, kétévente jelennek meg új sörstílusok,
meg rengeteg hibrid termék, vegyes technológiákkal gyártott sörök, főleg a kicsiknél. Én az
IPA-kat gondolom a kézműves sörfőzés és fogyasztás vezérszónokainak. Aztán most már elterjedtek a porterek, a stoutok, a pilsek, szóval most már minden fajta sört gyárt mindenki, és még mindig jelennek meg újabbnál újabb
termékek. Az IPA-ból tíz fajtát gyártottak eddig, de most az utóbbi 2-3 évben megjelent egy
olyan IPA, amelyik übereli mindet, New England IPA-nak hívják. Ebbe már annyi komlót
tesznek, hogy a sör le sem tud tisztulni, tehát
az egész sör úgy néz ki, mint- ha egy komlódzsúszt, egy narancsdzsúszt innál, tehát teljesen kolloid állapotban van a keserű érték. Egy
komlóbomba. Amikor az ember a szájába veszi ezt a sört, az valami óriási élmény, mintha
felrobbanna a szájában a komló. Az ember azt
hinné, hogy az alapstílusok most már azért leülepedtek, eltelt több száz év ezek gyártása óta.
Hát nem, nem áll meg a világ, az innováció halad, működik, úgyhogy várhatóan még lesznek
ehhez hasonló újdonságok.
Surányi P. Balázs
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Bölcsek, bátrak,
eltökéltek
Pénteken tartotta szalagavató ünnepségét a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium. A végzős osztályok tanulóinak
karjára a Derkovits Művelődési Központ színpadán tűzték
fel a szalagot.
A tavalyi tanév nagy részét otthon, online oktatásban töltötték a
diákok, és a szalagavató ünnepség is zártkörű volt. Idén már nagyon várták, hogy újra iskolába járhassanak.
- Hogy érzed, fel tudtatok így készülni a közelgő érettségire?
- Nem az határozta volna meg az érettségit, hogy otthon tanulunk vagy éppen az iskolában, mert fel tudtunk volna készülni otthon is a tételekre - mondta Prókai Balázs. - Sőt, még esetleg többet is tudtunk volna tanulni, mint az iskolában eltöltött
idők alatt, de én egyébként jobbnak tartom, hogy iskolába járunk, mint hogy otthon tanulunk online oktatásban.
- Az érettségi tantárgyakra jobban odafigyeltem - mondta Bacsa
Rebeka. - Nekem nehezebb volt egy kicsit, mert én jelenlétiben
sokkal könnyebben tanulok, egyedül annyira nem megy, de volt,
akinek jobban jött az online oktatás.
- A szalagavató határkövénél állva én úgy hiszem, már rendelkeztek a jó vándor három erényével - mondta búcsúbeszédében
Szaniszló László igazgató. - A bölcsességgel, hogy meglássátok
a kínálkozó lehetőségeket. A bátorsággal, hogy a lehetőségeket
kihasználjátok. Továbbá az eltökéltséggel, hogy kitartsatok e lehetőségek mellett.
A szalagavató jelzi a középiskolai évek végének közeledtét. Májusban érettségiznek, jövő szeptemberben pedig ki a munka világában, ki a felsőoktatásban folytatja.
Surányi P. Balázs

Mindig kell tanulni, fejlődni
Az „Adventi hangolódás” programsorozat második állomása alkalmával egy
rég nem látott ismerőst köszönthetett újra Tiszaújváros közönsége a Városháztéren, aki ma már nem csak Magyarország egyik legsikeresebb előadóművésze. Annál sokkal több: boldog és büszke édesapa. December 5-én Király Viktorral beszélgettem.
- A koncertje elején megdöbbenve idézte fel a közönségnek, hogy már tizenkét év
telt el, mióta utoljára fellépett Tiszaújvárosban - mindössze pár hónappal a Megasztárban aratott győzelme után. Hogy érzi, mennyiben változott a személyisége azóta?
- Azóta felnőttem. Gyerek voltam még
akkoriban. Az életkoromat tekintve ugyan
már nem, mert huszonnégy évesen nyertem meg a Megasztárt, de én még teljes
mértékben gyereknek éreztem magam.
Ma is nagyon jó volt itt lenni, de akkor,
2009-ben egészen fantasztikus élmény
volt, hogy több ezer ember várt a színpad
előtt. Imádom, hogy visszahívnak olyan
településekre, amelyekhez szép emlékek
fűznek.
- Tavaly januárban megnősült, kisfia pedig immár másfél éves. Három héttel ezelőtt az ön apukája azt nyilatkozta, hogy
sokkal jobb édesapának tartja önt, mint
amilyen ő volt hajdanán. Mi a legfontosabb ismérve egy jó apának?
- A jelenlét. Ott lenni a gyermekednek.
Hála Istennek olyan szerencsés szakmám
van, hogy hétvégére korlátozódnak a fellépéseim. Hétköznap mindig ráérek, és
ezért nagyon sok időt töltök együtt a fiammal, Kolennal. Mondhatni, egy otthonülő apuka vagyok. Szerintem a legfontosabb, hogy a gyermek lássa és érezze: van

„Az ember sohasem mondhatja azt, hogy már mindent tud a szakmájában.”
édesapja is. Apunak a mai napig lelkiismeret-furdalása van amiatt, hogy nem tudott elég időt együtt tölteni velünk, amikor kicsik voltunk, de mi soha nem nehezteltünk rá ezért. Tizenhat-tizennyolc
órákat dolgozott minden nap, hogy eltartsa a családját egy idegen országban. Óriási felelősség nyomta a vállát.
- Hazánk egyik legsikeresebb énekese és
dalszerzője, ennek ellenére még mindig
fejlődő művészként tekint önmagára.
- Szerintem az ember sohasem mondhatja azt, hogy már mindent tud a szakmájában. Mindig kell tanulni, mindig kell fejlődni. Én minden nap meghallgatok egy
új dalt, és egyfolytában gyakorolok. A feleségem, Anita már őrjöng, mert állandóan énekelek otthon. Folyamatosan találok
új lehetőségeket, hogy fejlesszem a hangomat és a színpadi jelenlétem minőségét. Úgy gondolom, addig fogok tanulni

és fejlődni, amíg itt vagyok a Földön.
- Miközben készültem a mai beszélgetésünkre, elképedve szembesültem a különböző közösségi oldalain azzal a szomorú
ténnyel, hogy önt is elérte az online bántalmazás.
- Megmondom őszintén, én idáig elég
jól viseltem a bántó megjegyzéseket. De
most már egy picit jobban zavar. Nem is
igazából az, amit írnak, hanem az, hogy
a személyes találkozások alkalmával már
közel sem olyan bátrak a kommentelők.
- Karácsony közeledtével adja magát a
kérdésem, hogy ha egyet kívánhatna, mi
lenne az?
- Egyéni szinten soha nem szoktam kívánni, mert úgy érzem, hogy mindenem
megvan. Viszont mindenkinek kellemes
ünnepeket kívánok! Örülök, hogy itt lehettem, remélem, jövőre ugyanitt!
Ördögh István

Selymes gondolatok
A szalagavatók elmaradhatatlan kelléke a nyitótánc.

Mecénás ösztöndíjasok
A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány ebben a félévben is
elismerte a tiszaújvárosi állandó lakóhellyel rendelkező főiskolai, egyetemi hallgatók eredményeit.
A hallgatók 4,2-es átlagtól pályázhattak. Az elbírálást követően
a kuratórium 82 főt támogatott 3 802 000 Ft ösztöndíjjal. A 4,2es átlagot elérők 34.000 Ft-ban részesültek, az összeg tizedenként 2000 Ft-tal emelkedett. Maximális ösztöndíjban 43 hallgató részesült, egyenként 50.000 Ft támogatást kaptak. A veszélyhelyzet miatt dr. Fülöp György polgármester levélben fejezi ki
elismerését a hallgatóknak. Az ösztöndíjakat december 15-éig
utalják.

Ösztöndíjban részesült
felsőfokú hallgatók névsora
2021/2022. I. félév
Berkes Nikolett, Bugya Anikó Judit, Csató Zita Viktória, Cseh
Orsolya, Dr. Stefán Ibolya, Erős Dóra, Esvég Luca, Grebely Péter, Gulyás Zsuzsa, Hegedűs Györk Zoltán, Horváth Ágnes, Jeviczki Damján Ferenc, Jeviczki János, Jónás Bence, Józsa Bianka, Káposzta Gergő, Kiss Ádám, Kiss Viktória Anita, Klein
Anita, Kovács Ágota, Labancz Borbála, Lengyel Bianka Panna, Makrányi Dávid, Marada Imre, Molnár Fanni, Móré Ádám,
Németh Ágnes, Orvos Réka Csenge, Pristyák Levente, Somogyi Orsolya, Szabó Barbara Katalin, Szabó Henrietta, Szabó
Katalin, Szabó Lili, Szabó Petra, Székely Laura, Takács Anett,
Takács Máté, Tóth Csilla, Tóth Réka, Ullaga György, Vámosi
Dóra, Varga Patrik, Csapó Dóra Gabriella, Karsza Máté István,
Pristyák Petra, Tóth Levente, Bujdos Attila, Deák Nóra, Kiss
Fanni, Németh Miklós Ákos, Sirokai Petra, Tóth Kristóf, Unyi
Dominik Vajk, Zsarnai Petra Anna, Belényesi Viktória, Kertész
Fanni, Kolosai Annamária, Kováts Panna, Varga Eszter, Bárócz Réka, Berkes Viktor, Fedor Eszter, Illés Zsófia Panna, Juhász
Martin, Lenár Vilmos György, Nagy Stella, Soltész Luca Sára,
Suhajda Tünde, Bódogh Máté, Bori Ákos, Hegedűs Judit, Juhász Fruzsina, Kiss Vanessza, Sebe Anett, Pöstényi Márk, Tóth
Fanni, Csanálosi Dalma, Kovács Liliána, Perge Eliza, Szilágyi
Renáta, Hegedűs Andrea.

Festményekből nyílt kiállítás a Derkovits Művelődési Központ MiniGalériájában. A képek különleges technikával
készültek. Selyemre fest dr. Heiszman
Gézáné Zarándi Katalin, az ő alkotásai
díszítik a Derkó auláját.
- Amikor leül festeni, akkor a benne lévő hangulatot, érzéseket jeleníti meg. Lehet ez nyaralás, egy kirándulás, az évszakok váltakozása - mondta a kiállítás megnyitóján Mátyás Zoltán, a Derkovits Művelődési Központ igazgatója. - Az alkotásokkal képes kifejezni akár szárnyalást,
bánatot, örömöt. Katalin évekkel ezelőtt
ismerkedett meg ezzel a technikával.
- A lányom egyszer meghívott Budapestre egy mandalafestésre - emlékszik vissza
az alkotó. - Ott láttam először és ki is próbáltam. Nagyon megtetszett, de utána valamiért nem vettem elő. Aztán másfél év
múlva megvettem a festékeket. Leültem
és elkezdtem festeni. Az az érdekes, hogy
azóta sem festettem mandalát, mindig valami más jön ki belőle.
- Selyemre nehezebb dolgozni, mint
mondjuk vászonra?
- Persze, mert a selymen, ha rácsöppen a
festék, akkor szétszalad, ezért ezt kordában kell tartani vagy kontúrral, vagy alapozóval.

A különleges festmények selyemre készülnek.
- Hogyan készülnek ezek a képek?
- Speciális festék kell hozzá, amit kizárólag selyem vagy textilfestésre lehet használni. Leginkább a pasztellszínek az uralkodóak a képeimen, ezeket szeretem. Az
élénk színekkel nem szeretek dolgozni.
Kifeszítem a selyemanyagot és rögzítem
egy keretre, aztán vagy alapozom, vagy
kontúrozom és aztán jön a festés. Amikor
készen van, megszáradt, akkor át kell va-

salni, ezzel rögzítem. Utána ki lehet mosni, a kép megmarad. Viszont a selyem sérülékeny anyag, ezért az elkészült képeket érdemes üveg mögé tenni, ugyanakkor egy nagyon tartós anyagról van szó,
hiszen tudjuk, hogy a régészeti kutatások
során találtak már olyan festett selymet,
ami több ezer éves.
A kiállítás január 12-ig látogatható.
ema

A Tisza TV műsora
December 9., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése
December 10. péntek
18:00 B4 híradó
December 15., szerda
18:00 HétHatár: Prevenciós intézkedések - Gyerekek oltása Karácsonyi készülődés - Szondáztatnak a rendőrök Fenyővásár - Tisza úti vásár

18:15 Hétről-Hétre: Adventi hangolódás Gyertyagyújtás Szederkényben - Vallási negyedóra
Aradi-Varga humorest - Kosárlabda
December 16., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána a szerdai adás ismétlése
Utána a képviselő-testületi ülés ismétlése

8. � Rendezvények

2021. december 9.

2021. december 9.

Szakács munkakör
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot
hirdet 1 fő szakács munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő
kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• szakács végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent közétkeztetésben szerzett tapasztalat, illetve a
diétás szakács végzettség
Feladatok:
• a konyha vezetése, a konyhalányok irányítása
• az ételek elkészítése és tálalása az étlap alapján
• alapanyagok megrendelésének összeállítása
• áruátvétel
• raktárak kezelése
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak
jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993.
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot
• bizonyítvány másolatot
• erkölcs bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat
• a borítékon fel kell tüntetni az 1033-9/2021. iktatószámot
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 12. 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. 12. 15.
Az állás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7. (117-es iroda)
Telefon:
Stefánné Andrea: 06 - 49/ 548 - 308
Bánréviné Zán Tamara: 06 - 49/548 - 383
Molnárné Tóth Anita
igazgató
A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.
pályázatot hirdet 1 fő

uszodai
jegypénztáros
munkakör betöltésére

részmunkaidőben.
Pályázati feltételek:
• középfokú iskolai végzettség,
• egészségügyi alkalmasság,
• büntetlen előélet,
• önálló, precíz munkavégzésre való hajlandóság,
• hétvégi és esti munkavégzés, egyenlőtlen munkarend vállalása.
Előnyt jelent:
• idegen nyelv ismerete.
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai, fényképes önéletrajzot,
• bizonyítványmásolatokat,
• erkölcsi bizonyítványt.
Pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 17.
Pályázatok benyújtásának módja:
„Uszodai jegypénztáros” munkakör feltüntetésével:
Elektronikus úton a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu
e-mail címre.
Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. szám
alatti címre.

A Hamvas Béla Városi Könyvtár
tájékoztatása
A könyvtári informatikai rendszer
átállása miatt előreláthatólag

2021. december 3-14. között
a könyvtár minden kölcsönzési
szolgáltatása szünetel.

A rendszer leállása miatt nincs lehetőségünk dokumentumokat kiadni és visszavenni, kölcsönzést hosszabbítani és
előjegyzést felvenni. Ezen időszakban lejáró kölcsönzéseiket az átállás után automatikusan meghosszabbítjuk.
Helyben használható szolgáltatásaink továbbra is igénybe
vehetőek.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Uszodai
nyitvatartás
Tájékoztatjuk Kedves Vendégeinket, hogy
állami munkanap-áthelyezés miatt
a Sportcentrum uszodája 2021. december 11-én

PÉNTEKI

nyitvatartással üzemel.

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
pályázatot hirdet

SEGÉDKÖNYVTÁROS
munkakör betöltésére.

Munkavégzés helye: Hamvas Béla Városi Könyvtár, Tiszaparti Fiókkönyvtár
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
 könyvtári dokumentumszolgáltatás, olvasószolgálati feladatok (tájékoztatás, kölcsönzés), statisztikák vezetése,
 a könyvtári állományok gondozása, a raktári rend fenntartása,
 könyvtári foglalkozások, programok szervezésében, lebonyolításában való részvétel,
 közreműködés a könyvtári projektek lebonyolításában, adminisztrációjában,
 az állományellenőrzésben, selejtezésben való aktív részvétel.
Foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű munkaviszony (3
hónap próbaidővel).
Munkaidő: teljes munkaidő (8 óra) 2 műszakos munkarendben.
A munkaszerződésre a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről hatályos jogszabályai az irányadók.
A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképesítés, képességek:
 szakirányú középfokú szakképzettség - segédkönyvtáros,
 magabiztos számítógépes ismeretek (MS Office, internetes
grafikai szoftverek, adatbázisok),
 jó kommunikációs készség.
A munkakör betöltésének feltétele:
 magyar állampolgárság,
 büntetlen előélet,
 egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 szakirányú felsőfokú végzettség - könyvtáros, informatikus könyvtáros,
 könyvtári munkában szerzett tapasztalat,
 idegennyelv ismeret,
 Huntéka integrált rendszer ismerete.
Beküldendő dokumentumok:
 iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok)
másolata,
 fényképes szakmai önéletrajz,
 motivációs levél,
 kitöltött adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat (letölthető az
intézmény honlapjáról)
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betöltésének kezdete: 2022. január 3.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 10.
A pályázat benyújtásának módja: elektronikusan a konyvtar@tujvaros.hu e-mail címre vagy postai úton az alábbi címre kérjük benyújtani:
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
Mátyás Zoltán igazgató
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 2.
A borítékon kérjük a „segédkönyvtáros” munkakör megnevezését feltüntetni.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
További információ: Kázsmér Ágnes könyvtárvezetőnél a
49/542-006 és a 70/383-2653 telefonszámon, valamint a
konyvtar@tujvaros.hu e-mail címen.

Közlemények � 9.

Parkgondozógépkocsivezető
munkakör

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet 1 fő parkgondozó-gépkocsivezető munkakör betöltésére a Munka Törvénykönyve
szerinti jogviszony keretében, három hónap próbaidő kikötésével 1 év határozott időre szóló alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- 8. általános iskolai végzettség.
- C kategóriás jogosítvány.
Előnyt jelent:
- Gépkezelői jogosítvány 37 kW feletti traktorra.
- Kertészeti munkavégzésben való jártasság.
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot.
- Iskolai végzettséget igazoló oklevél-, jogosítványmásolatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Kertészeti, parkgondozási munkálatok.
- A Társaság gépjárműveinek vezetése.
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 31.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve,
illetve elektronikusan a figeczkyr@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-636
Kerékgyártó István ügyvezető

Parkgondozó
munkakör
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet 1 fő parkgondozó munkakör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony
keretében, három hónap próbaidő kikötésével 1 év határozott
időre szóló alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- 8. általános iskolai végzettség.
Előnyt jelent:
- Gépkezelői jogosítvány 37 kW feletti traktorra.
- B kategóriás jogosítvány.
- Kertészeti munkavégzésben való jártasság.
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot.
- Iskolai végzettséget igazoló oklevél-, jogosítványmásolatot.
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Kertészeti, parkgondozási munkálatok.
Bér megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 31.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve,
illetve elektronikusan a figeczkyr@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-636
Kerékgyártó István ügyvezető

Tisza úti
vásárnapok
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár
decemberben a karácsonyi ünnepekre való tekintettel a megszokottól eltérően üzemel.
A Tisza úti vásár időpontjai:
• 2021. december 10. (péntek)
• 2021. december 17. (péntek)
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

Ruszin ülés
A Tiszaújvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. december 10-én (péntek) 9,30 órától ülést
tart.
Helyszíne: Tiszaújváros, Tisza út 2/C.
Tudlik Ferencné elnök

10. � Hirdetés

2021. december 9.
A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
felvételre keres munkavállalót

Gazdasági
ügyintéző

munkakör betöltésére

teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban, határozatlan időre történő foglalkoztatásban, 4 hónap próbaidő
kikötésével.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- középfokú szakirányú végzettség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- felsőfokú szakirányú képesítés
- költségvetési intézményben szerzett szakirányú tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy a jelentkező az egészségügyi
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (4)(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bíráló bizottság minden tagja megismerheti
- Covid védőoltás felvételéről igazolás (Janssen-vakcina esetében a 2. oltás igazolása, a többi vakcina esetében a 3. oltás
igazolása)
Egyéb információk:
- Az állás betölthető: elbírálást követően azonnal.
- A jelentkezés benyújtása a rendelo@tujvaros.hu e-mail címen, vagy postán Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, 3580
Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát: 5/50255/2021, valamint a munkakör megnevezését:
„gazdasági ügyintéző”.
Nagyné Kántor Judit főigazgató
A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.

2022. január 1-jétől bérleti üzemeltetésre
meghirdeti a tulajdonában álló,
Tiszaújvárosi Sportcentrumban
található 2 db büfét.

1. büfé:
83,12 m2, alapterületű folyamatos üzemelésű, ún. „sportolói
büfé”
2. büfé:
128,34 m2 alapterületű esetenkénti üzemelésű, ún. „rendezvény büfé”
A büfék helye:
Sportcentrum, 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.
Benyújtási határidő: 2021. december 20.
A pályázattal kapcsolatos további írásbeli információk (pályázat tartalma, szerződéses kötelezettségek, elbírálás szempontjai, csatolandó dokumentumok) az alábbi elérhetőségeken kérhetőek:
• személyesen a Tiszaújvárosi Sportcentrumban (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.)
• a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu e-mail címen
• tel.: 49/542-030

Eladó ház
Polgáron a gyógyfürdő mellett 3 szobás, kertes családi ház
15 millió Ft irányáron, tulajdonostól eladó.
Érdeklődni: 30/219-7831

2021. december 9.

Nők a teremben
TEREMLABDARÚGÁS. Mikulás Kupa néven teremtorna
zárta a női labdarúgók őszi szezonját december 4-én a Tiszaújvárosi Sportcentrumban.
Négy csapat részvételével zajlottak a küzdelmek, amelyek színvonalas játékot, izgalmas perceket hoztak egészen az utolsó pillanatokig. A legnagyobb rutinnal és játékerővel rendelkező Szirmabesenyő végzett az élen, de a hazai csapat sem bosszankodhat, hiszen a torna második helyén végeztek lányaink.
Eredmények: Tiszadob-Tiszaújváros 1-3, Szirmabesenyő-Kazincbarcika 6-0, Tiszadob-Szirmabesenyő 0-5, Tiszaújváros-Kazincbarcika 2-0, Tiszadob-Kazincbarcika 1-3, Tiszaújváros-Szirmabesenyő 0-2
A torna végeredménye: 1. Szirmabesenyő, 2. Tiszaújváros, 3.
Kazincbarcika, 4. Tiszadob
A legjobb kapus Tardi Kendra (Kazincbarcika). A legjobb mezőnyjátékos Lipták Aida (Szirmabesenyő). Gólkirálynő: Földi
Zsuzsanna (Szirmabesenyő) és Szabó Edina (Tiszaújváros) 4-4
góllal. A legjobb hazai játékos: Szabó Edina

Szabó Edina, a hazaiak legjobbja holtversenyben megszerezte a gólkirálynői címet is.

Méretes zakó
a Ceglédtől
KOSÁRLABDA. A bajnokság tizenegyedik fordulójában a
Cegléd otthonában lépett pályára a Phoenix. Bár előző mec�csükön elveszítették veretlenségüket a vendéglátók, a fiaskó
nem csökkentette erejüket, sőt megnövekedett motivációval
vetették küzdelembe magukat ezen a találkozón.
Ceglédi KE - Phoenix KK
113-69
(30-19, 32-19, 29-20, 22-11)
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: Hajdu Boldizsár (-),
Drahos Gábor (5/3), Frikker Marcell (10/6), Gerőcs Roland Bálint (10), Taskó István (-). Csere: Szabó Norbert (3), Molnár
Bence (6), Szilasi Bence (-), Dusan Zmijarevic (6), Asszú Áron
(14), Kovács Zoltán (7), Asszú Ádám (8). Vezetőedző: Siska János.
Jól indult a találkozó, egészen a hetedik percig fej-fej mellett haladtak a csapatok. Ekkor azonban váltott a Cegléd, és az első negyed végére jelentősen ellépett.
A második etap is biztató volt eleinte. Bár a Cegléd növelte tizenöt egységre vezetését, az ötödik percre tíz pontig süllyedt
a különbség (40-30). Ezt követően azonban egyre nehezebben
bírta az iramot a Phoenix, a hibák is szaporodtak, így a félidőhöz már 24 pontos lemaradással érkezett el.
A Phoenix többször is bizonyította már, hogy fel tud állni komolyabb hátrányból, ám ez most, az éllovassal szemben nem sikerülhetett. Az energiából arra futotta, hogy fél negyeden keresztül kiegyenlített volt a párharc, maradt a korábbi különbség, az
ötödik perctől kezdve azonban ismét a Cegléd erőfölénye érvényesült.
A negyedik etapban már nehezen jöttek a tiszaújvárosi találatok.
A rivális ezt a negyedet is megnyerte, a Phoenix 44 pontos vereséggel hagyta el a pályát.
Tiszaújvárosi oldalon Asszú Áron érte el a legjobb statisztikát,
aki 14 pontot, 8 lepattanót, 4 szerzett labdát, 1 asszisztot, és 2 kiharcolt faultot gyűjtött össze a mérkőzés során.

A Sportcentrum eseményei
December 12. (vasárnap)
08.00 Kajak-kenu regionális erőfelmérő
Edzőterem, atlétikapálya

Az ötödik helyen telelnek

Sport � 11.

LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti csoportjának 20. fordulójában az Újpest
II. vendégeként lépett pályára a Termálfürdő FC Tiszaújváros. Az újvárosiak egy pontot szereztek a tavaszról
előrehozott játéknapon, és 37 pontjukkal az 5. helyen várják a februári folytatást.
Szokatlan időpontban, vasárnap késő délelőtt kezdte meg idei utolsó bajnokiját
a Tiszaújváros. Az Újpest II. otthonában
negyedórás késéssel kezdődhetett a mérkőzés, mert a pályamunkások csak nehezen tudták játékra alkalmassá tenni a gyepet a reggeli havazás miatt. A körülményekhez mindkét együttes nehezen alkalmazkodott, de a vendégeknek jobban sikerült felvenni a ritmust. A 12. percben
egy hazai támadást állított meg a borsodi együttes, mely után Géringer futott el
a bal oldalon, Nagy Dávidot szöktette, az
újvárosi támadó remekül centerezte vis�sza játékostársának a labdát, aki 13 méterről két hazai védő és a kapus között a
hálóba bombázott, 0-1. Ezt követően többet birtokolta a labdát a vendégegyüttes, a
hazaiak azonban a félidő hajrájában mégis egyenlíteni tudtak. A 43. percben egy
a lila-fehér védő által előrevágott labdára
csapott le Kenyeres, aki levette, majd védőjét lerázva a kapus mellett 14 méterről
a hálóba továbbított, 1-1.
A második 45 percben jobban játszott a
Tiszaújváros, de Lőrincz, valamint Nagy
is elpuskázta a maga helyzetét, így nem
sikerült visszavenni a vezetést. A hajrában kettőt is cserélt Vitelki Zoltán, de az
újonnan pályára lépők egyike sem tudott
hozzátenni az újvárosiak jó teljesítményéhez. Az esztendő utolsó találkozóján
így 1 pontot hozott el Újpestről a Tiszaújváros, mely 37 pontjával az 5. helyen várja a február 13-án a Tállya ellen hazai pályán esedékes folytatást.
A tabellán jelenleg a Kazincbarcika áll
az első helyen 54 ponttal, a második helyen a BKV Előre 49-cel, a 3. helyen tanyázó DEAC-nak 45 pontja van. A mintegy kéthónapos szünetben a Tiszaújváros a tervek szerint 6 felkészülési találkozót játszik. Az elsőt január 15-én, szombaton délelőtt 10 órától Tiszaújvárosban
az Egerszalók ellen. Az utolsó előkészületi meccs február 6-án, vasárnap 13 órától szintén hazai környezetben a Kisvárda
II. ellen lesz. A tiszaújvárosi csapat őszi
szereplésével következő, december 16-án
megjelenő számunkban részletesebben is
foglalkozunk.
Újpest II. - Tiszaújváros
1-1 (1-1)
Budapest, 50 néző. V.: Takács.
Újpest FC II: Tomori - Kovács D., Eckl, Benyó, Szűcs Á., Varga Gy. (Horváth
B.), Kenyeres, Radosevic, Fehér Cs. (Lima), Bíró, Kálnoki-Kis (Nagy Zs.). Vezetőedző: Mundi Viktor.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Herceg Lehóczki, Géringer L., Gelsi, Bussy, Bartusz (Vitelki B.), Lőrincz, Gottfried, Vasiljevic (Mahalek), Erős (Pap), Nagy D.
Vezetőedző: Vitelki Zoltán.

Havas pályán rendezték az év utolsó bajnokiját.
Mundi Viktor: Meglátásom szerint ezen a
nehéz talajú pályán jó eredményt értünk
el egy nagyon jó csapat ellen. A vendégek szervezetten futballoztak és kis szerencsével a győzelmet is megszerezhették volna. További sok sikert a Tiszaújvárosnak.
Vitelki Zoltán: Természetesen ezt a mec�cset is meg akartuk nyerni, úgy is indult
a találkozó, hiszen mi szereztük az első
gólt. A második találat sajnos bennünk
maradt, úgy érzem, talán közelebb álltunk a győzelemhez, hiszen több lehetőségünk is volt, de így sem vagyunk elégedetlenek. Ha az egész szezont nézzük,
jó pozícióban vagyunk, tavasszal azon
fogunk dolgozni, hogy még precízebbek

legyünk. Köszönöm a játékosoknak, a
szakmai stábnak, a szurkolóknak és azon
embereknek a munkáját, akik minden nap
a csapatért dolgoznak. Kívánok mindenkinek jó pihenést és kellemes ünnepeket!
A forduló további eredményei:
DVTK II. - DEAC 3-5
Füzesgyarmat - Békéscsaba II. 1-0
Tiszafüred - Kazincbarcika 1-5
DVSC II. - Hajdúszoboszló 2-3
Tállya - Eger 1-2
Sényő - Kisvárda 2-1
SBTC - BKV Előre 1-3
T.szentmiklós - Jászberény 1-5
Hidasnémeti - Putnok 0-0

Felkészülési program
Január 15., szombat, 10.00
Tiszaújváros - Egerszalók

Január 26., szerda, 17.30
Tiszaújváros - DEAC

Január 19., szerda, 17.30
Hajdúszoboszló - Tiszaújváros

Január 29., szombat, 10.00
Tiszaújváros - Jászberény

Január 22., szombat, 10.00
Putnok - Tiszaújváros

Február 6., vasárnap, 13.00
Tiszaújváros - Kisvárda II.

Az NB III. Keleti csoport állása
1. Kazincbarcika 		
2. BKV Előre		
3. DEAC		
4. Hajdúszoboszló
5. Tiszaújváros		
6. Kisvárda II.		
7. Jászberény		
8. Putnok		
9. Sényő			
10. Békéscsaba II.
11. Újpest II.		
12. Füzesgyarmat		
13. DVTK II.		
14. DVSC II.		
15. Eger			
16. Tiszafüred		
17. Tállya		
18. Hidasnémeti		
19. SBTC		
20. Törökszentmiklós
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Tiszaújvárosi
a dobogón

KARATE. December 4-én rendezték meg Szigetszentmiklóson az Open Shito-Ryu International Karate Cup versenyt,
ami a stílus kétévente megrendezett bajnoksága.
A tiszaújvárosi justitiások két karatékával képviselték a várost.
A két versenyző nem csak a saját - kadett - korosztályában indult, hanem a juniorok között is megmérette magát.
Eredmények:
Kata: Tóth Imre mindkét korosztályban 5. hely.
Kata: Kurucz Hanna mindkét korosztályban 7. hely.
Kumite: Kurucz Hanna kadett 5. hely, juniorok között 3. hely.

Kurucz Hanna és Tóth Imre az edzők, Kujbus Annabella és
Oláh Sándor társaságában.

12. � Ünnep

Idén újra eljött a várva várt Mikulás. Csakúgy, mint tavaly, most is otthon hagyta rénszarvasait és a szánját, egy kivilágított kisvonaton járta körbe a várost. Csomagokat osztott a gyerekeknek, akik fel is szállhattak a Télapó - no és a krampuszok - mellé és vonatozhattak egy
megállónyit. A célállomás a Városháztér volt, ahol a Mikulással bárki készíthetett egy ünnepi fotót. Az este zárásaként pedig Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar műsora szórakoztatta a legkisebbeket.
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