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Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben Bráz György 
polgármester válaszol a nézők közérdekű kérdéseire. Novem-
ber 29-én, szerdán 18.30 órai kezdettel válaszol Tiszaújvá-
ros polgármestere a lakossági kérdésekre. Ezeket előzetesen 
is föl lehet tenni a fogadoora@tiszatv.hu e-mail címen, vagy 
levélben, 3580, Tiszaújváros, Szent István út 16., Tisza Tele-
vízió, az adás ideje alatt pedig telefonon a 49/341-844, 341-
755-ös számon. 
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Közelgő ünnepek

Már áll a város karácsonyfája

Hétfőn délelőtt vágták ki és már fel is állították a városháztéri karácsonyfát. A 12 méter magas fenyőfát a tiszaszederkényi 
Hudi Józsefné ajánlotta fel a város számára. Az ünnepi fények advent első vasárnapján, december 3-án gyulladnak fel, a Mi-
kulástól karácsonyig rendezvénysorozat nyitónapján. A Városgazda Kft. munkatársai több helyszínre is szállítanak majd fe-
nyőfákat a következő napokban, így a templomokhoz és több intézményhez is. 

Zöldülő Tiszaújváros

Gömbjuhar-sor a Béke úton 
Újabb hat helyszínen folyta-
tódik a Zöldülő Tiszaújvá-
ros program. Az elöregedett, 
korhadt, balesetveszélyes fá-
kat kitermelik, helyükre új 
csemeték kerülnek. 

A napokban a Béke útról vágták ki a zöld-
juharokat és már el is ültettek 20 darab 
gömbjuhart, hat méteres tőtávolsággal. 
De nem csak itt zajlanak a munkálatok, a 
város több pontján is. 
- A balesetveszélyesnek tekinthető fá-
kat vágják ki - mondta Török László vá-
rosüzemeltetési munkatárs -, a helyük-
re kerülő csemeték is megérkeztek már. 

Amint befejeződnek a kitermelések, a Ti-
szaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 
munkatársai azonnal el is ültetik a fákat, 
ha az időjárás engedi. Ha nem, akkor a 
jövő év kora tavaszi időszakában ültetik 
majd el a fákat. Itt, a Béke úton a zöldju-
harokat vágtak ki, ami egy invazív, vagy-
is idegenhonos faj, mely kiszorítja az ős-
honos fajokat, számos kárt okozva ezzel. 
Helyükre őshonos gömbjuharok kerültek. 
Idén 89 fa kivágására kértünk és kaptunk 
engedélyt, és 250 növényt ültetünk el. 80 
fát, 160 cserjét és 10 örökzöldet - mond-
ta Török László. 

A Zöldülő Tiszaújváros program kereté-
ben a Béke úton 20 gömbjuhart ültettek, 
a Lévay-Munkácsy-Szederkényi utak ál-
tal határolt területen található játszótér 
környezetében 5 sorfa méretű gömbkő-
rist, a Rózsa út 2-8. sz. mögötti játszó-
térnél 10 korai juhart. A Bocskai út 14/B 
környezetében is lesznek változások, itt 
a fitnesz elemek köré, a szomszédos épü-
letek oldalfalának takarása érdekében 10 
smaragdtuját és 30 aranyvesszőt ültet-
nek el, míg a Kazinczy-ház parkolójá-
nak északi oldalát 5 orgonacserje díszí-
ti majd. 

Megyei TOP 100

Tiszaújváros 
az élen 

Ahogy az elmúlt években, úgy a 2016. évi adózási adatok 
alapján is igen előkelő helyen állnak a tiszaújvárosi cégek az 
Észak-Magyarország napilap megyei TOP 100-as listáján. 
A hozzáadott érték alapján a MOL Petrolkémia Zrt. (MPK) az 
éllovas, csaknem 130 milliárd forinttal, a Jabil Circuit Magyar-
ország Kft. a harmadik, kis híján 40 milliárddal. A nettó árbevé-
tel tekintetében a Borsodchem „elorozta” az első helyet (437,4 
milliárd), 2. az MPK (348,8 milliárd), 3. a Jabil (335,6 milli-
árd), utóbbi viszont a foglalkoztatottak számában (3877 fő) ve-
zeti a listát. 
A járások összevetésében a saját tőke, az export és az átlagbér 
tekintetében ugyancsak listavezető térségünk.
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Alpári üzenet
Felforrt az agyvize Alpár Györgynek, Drávaszerdahely polgár-
mesterének.
A 200 lelkes település első embere arra a hírre fakadt ki, hogy a 
nemzeti konzultáció után Szijjártó Péter külügyér hangján, tele-
fonon is arra buzdítják majd a népet, hogy vegyen részt az állító-
lagos Soros-tervről szóló konzultációban.
„Kedves Péter! A drávaszerdahelyiek boldogabbak lennének, ha 
akkor telefonáltál volna, amikor az állam elvett 11 milliót az it-
teniektől. Azt szívesen megkonzultáltuk volna veled. Most kér-
lek, ne pazarold az adófizetők pénzét arra, hogy felhívsz minket. 
Üdv.: A drávaszerdahelyiek.” - írta Alpár György. 
A település ugyanis tehetősnek találtatott 35 millió forintos ipa-
rűzési adóbevétele miatt, s szolidaritási hozzájárulás címén az ál-
lam idén 11,4 milliót vesz ki a Dráva-mentiek zsebéből.
Pedig jól sáfárkodtak bevételükből. Rendezték közterületeiket, a 
kocsmából konditermet csináltak, s alapítottak egy, a környékbe-
lieknél olcsóbban árusító boltot is. 
Ha van, ahol megértik a drávaszerdahelyieket, az többek között 
Tiszaújváros, hiszen egy cipőben járunk. Tőlünk 1,7 milliárdot 
vesz el az állam.
Ha van, ahol nem értik Alpár Györgyöt, az többek között a Fi-
desz háza tája. Alelnökük, az agyát szemünk láttára, fülünk 
hallatára elforraló Németh Szilárd például így reagált: „Konzul-
táljon először a saját választóival ott, Drávaszerdahelyen, aztán 
próbálja meg velük megértetni azt, hogy miért akar Drávaszerda-
helyre migránsokat beengedni.”
Az agyam eldobom! (Nekem még van.) Miről szól Alpár György 
üzenete? Hogy a valódi, húsbavágó ügyekben nem kéri ki a kor-
mány az emberek véleményét. Csak kamukérdésekben. Erre jön 
a kéretlen (nem neki címezték) alelnöki viszontüzenet. Ami ala-
csony színvonalú, hitvány, faragatlan, közönséges, durva. 
Vagyis alpári.

-efel-

Balesetveszélyes fákat vágtak ki. 

A Béke úton 20 gömbjuharból álló fasort telepítettek. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Csütörtökön, pénteken 8:30 órakor, kedden, szerdán és szom-
baton 18:00 órakor, vasárnap délelőtt 11:00 órakor lesznek 
szentmisék templomunkban.
Gyűjtés: a Karitász javára.
Novemberben minden héten, szerdán az elhunytakért lesz a 
szentmise az adományozók szándékára.
Egyórás Szentségimádást tartunk Krisztus király főünnepének 
előestéjén, november 25-én, szombaton 17 órától a mise kez-
detéig. Kérjük a kedves híveket és a Rózsafüzér Társulat tagja-
it, minél többen vegyünk részt a Szentségimádáson.

Görögkatolikus
Csütörtökön 17:00 vecsernye. Pénteken 8:00 Szent Liturgia, 
17:00 vecsernye. Szombaton 8:00 Szent Liturgia, 16:00 ve-
csernye. Vasárnap 10:00 utrenye, 11:00 Szent Liturgia. Hét-
főn, kedden és szerdán 17:00 vecsernye.

Református
Tiszaújváros
November 23. csütörtök - 17.00 óra – bibliaóra. November 24. 
péntek - 14.30 óra - tésztagyúrás és -vágás az imateremben. 
November 25. szombat - 17.00 óra - ifjúsági óra.
November 26. vasárnap 11.00 óra - istentisztelet, gyermekis-
tentisztelet az imateremben, 15.00 óra -  konfirmációi előké-
szítő.
Tiszaszederkény
November 26. vasárnap - 10.00 óra - istentisztelet.
November 26-án 9.00 órától Sajószögeden istentisztelet lesz.

Könyvtáravató Oszláron

Ünnepélyes átadón vehették 
birtokba az oszláriak szom-
baton a gyermekkuckóval bő-
vített és technikai eszközök-
kel gyarapodott könyvtáru-
kat. 

Az oszlári középkorosztály még em-
lékezhet - és mint a megújult könyvtár 
avatóján kiderült, szívesen emlékszik 
is - arra, amikor az iskolában működő 
könyvtár mindig új olvasnivalókkal vár-
ta őket. Ám ezt az iskolával együtt be-
zárták, és hosszú évekig, sőt évtizede-
kig kellett várni, hogy újra legyen lega-
lább egy kölcsönzőhely, majd könyvtár-
buszos ellátás a településen. Az utóbbi 
években azonban felgyorsultak az ese-
mények.
- 2016-ban alakítottuk ki a könyvtár he-
lyiségét és indítottuk el a szolgáltatást 
a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár segítségével. Ennek előterében 
kiállítóteret szerettünk volna kialakítani, 
de hamar rájöttünk, milyen jó ötlet, hogy 
legyen inkább könyvtári gyerekkuckó, 
amiben akár kiállításokat is rendezhetünk 

- emlékezett vissza a kibővített könyvtár 
november 18-ai átadóján Tóth Zoltán pol-
gármester.
Így egy évvel a nyitás után máris bővítet-
ték a könyvtárat a Könyvtárellátási Szol-
gáltató Rendszer (KSZR) támogatásával.

Az ünnepélyes szalagátvágás után az is 
kiderült, a gyerekek már az átadó előtt 
kipróbálták a babzsákokat, belenéztek a 
könyvekbe, így jó esély van arra, hogy 
később is szívesen olvasgatnak majd új 
kuckójukban.

Kuckó gyerekeknek

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterülete-
ken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli ese-
mények bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 
49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hí-

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti. 

Üveghulladék gyűjtése
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy Tiszaúj-
város családi házas övezeteiben (Kertváros, Tiszaszederkény, 
Tisza-part) az üveghulladékok házhoz menő begyűjtését a 
közszolgáltató 2017. november 30-án (csütörtökön) végzi el.
Az üveghulladék a gyűjtés napján 7 óráig bármilyen átlátszó 
hulladékgyűjtő zsákban kihelyezhető. A gyűjtőzsákban az ép, 
egész sörös-, boros-, pezsgős-, befőttes-, és egyéb öblösüve-
get lehet gyűjteni.
A zsákban nem helyezhető el 
- nem csomagolási üveghulladék – síküveg,
- ablaküveg,
- szélvédőüveg,
- zuhanykabin üveg,
- törött öblösüveg,
mert a szolgáltató ezeket a hulladékokat nem szállítja el!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Élelmiszer- és ruhaosztás
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a rászo-
ruló családok részére tartós élelmiszert és új ruhát oszt 2017. 
november 25-én (szombaton) 10,00 – 12,00 óra között. Hely-
szín: Tiszaújváros, Bocskai út 31. sz. alatti irodahelyiség.

Farkas Sándor
elnök

Látni és látszani
Láthatósági kampányt szervez a rendőrség november 29-én, jö-
vő szerdán. Az akció délután 14-18 óráig tart, párhuzamosan 
három helyszínen, Tiszaújvárosban, Mezőcsáton és a Sajószö-
ged-Sajóörös közötti útszakaszon. A rend őrei a város belterü-
letén elsősorban a kerékpárutak környékén fogják ellenőrizni a 
bicikliseket, a kötelező felszerelést és a világítóberendezéseket. 
A cél nem a büntetés, hanem a figyelemfelhívás. Akinek nincs 
lámpája, vagy láthatósági mellénye, annak a rendőrök adnak, 
ezzel is segítve a biztonságos közlekedést. A kampányt az Or-
szágos Balesetmegelőzési Bizottság támogatja.

Lámpát, mellényt osztanak a rendőrök

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 

Hudi József 
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 

gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

 TóTH József 
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 

gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

„Elcsitul a szív, mely
Értünk dobogott.
Pihen a kéz, mely
értünk dolgozott.”

Fájó szívvel emlékezünk arra a fájdalmas napra, amikor
Virág Béla

három éve eltávozott közülünk örökre.
Gyászoló családod

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot november 26-ig (vasárnapig)   
az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-
688), majd november 27-től (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár 
(Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 
Gyógyszertárak nyitvatartása:
                                           Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-18  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-19
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Bátrak
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik novem-

beri sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.

Jó esély van arra, hogy szívesen olvasgatnak majd. 



Üzemeltetési terv szerint

Ha jön a fagy, a havazás
Tiszaújváros útjainak, járdá-
inak téli takarítását, csúszás-
mentesítését a Tiszaújvárosi 
Város-gazda Nonprofit Kft. 
végzi. A kft. elkészítette a vá-
ros útjainak, tereinek gépi és 
kézi hóeltakarítására, síkos-
ságmentesítésére vonatkozó 
Téli Üzemeltetési Tervét.

A terv szerint a cég készenléti rendszer-
ben végzi a feladatokat november 10-től 
március 15-ig. A készenlét munkanapo-
kon 15 órától másnap reggel 6 óra 40 per-
cig tart, munkaszüneti-, pihenő- és ün-
nepnapokon 24 órás.
A terv készítésekor figyelembe vették az 
autóbuszjáratok útvonalát, a személyfor-
galom fő irányait, a tömegközlekedési pá-
lyaudvarok, egészségügyi- és oktatási in-
tézmények, az élelmiszerüzletek megkö-
zelítését.

Kinek, mit, hogyan?

2017. január 1-től megszűnt az önkor-
mányzat működtetői feladata az állami 

fenntartású iskolákban, az intézmények 
előtti és a környezetükben levő területek 
azonban továbbra is részei a tervnek. Ám 
nem mindenütt az önkormányzat feladata 
a járdák tisztíttatása.
Az ingatlanokkal, építési telkekkel, épü-

letekkel közvetlenül érintkező járdasza-
kasz tisztán tartása - ide értve a hó és sí-
kosság elleni védekezést - az ingatlan bir-
tokosának kötelessége. Az ingatlanok 
előtti járdaszakaszt reggel 8 óráig kell 
megfelelően letisztítani, majd napköz-

ben a tisztántartással kapcsolatos mun-
kákat szükség szerint elvégezni. Az üzle-
tek és intézmények előtti járdaszakasznál 
ugyanez a helyzet.
Közös tulajdonban lévő épületek - ide ért-
ve a társasházi és szövetkezeti lakásokat 
is - esetében a fenti feladatok elvégzése 
a tulajdonosok egyetemleges kötelezett-
sége. 
A gyalogos- és a közúti forgalom za-
vartalansága érdekében hórakást tilos 
elhelyezni útkereszteződésben, úttor-
kolatban 8 m-en belül, kijelölt gyalo-
gátkelő helyen, kapubejáró előtt annak 
teljes szélességében, közterületen lé-
vő fák tövén, tömegközlekedési jármű 
megállójában az úttest és a járda kö-
zött.

Fő az út

A 2017-2018. telén a közlekedési uta-
kat 2 db MAN típusú,korszerű toló- és 
szóróberendezéssel felszerelt járművek 

csúszásmentesítik. A nagyteljesítményű 
gépek 3 méter széles tolólapját a gépjár-
művezetők menet közben is tudják oldal-
irányban mozgatni, a speciális tolóél-
nek köszönhetően a letaposott hóréteget 
is fel tudják számolni. A 2 db Epoke Sy-
rius 4 m3-es és a 3 db Multicar gépjár-
műre szerelhető Epoke Igló 1m3-es szó-
rótartályok kisegítő oldattartályokkal ren-
delkeznek, így nedvesített szórásra is al-
kalmasak. A szórást számítógép vezérli, a 
kijuttatott anyag mennyisége független a 
menetsebességtől. Menet közben is állít-
ható a szórási szélesség, így elkerülhető, 
hogy az olvasztó anyag felesleges hely-
re kerüljön. 
A közterületek hó- és síkosságmentesíté-
se a gépi munkavégzésen kívül kézi kie-
gészítő munkavégzésből is áll, ami első-
sorban a buszmegállók, kijelölt gyalogát-
járók síkosságmentesítését jelenti. Fontos 
feladat a gépi és kézi munkavégzés össze-
hangolása annak érdekében, hogy a gépi 
munkálatokat követően a gyalogátkelő-
helyek és átjárók kézi tisztítása is meg-
történjen.
Havazást követően a gyűjtő utakon 3-5 
cm hóréteg, belterületi kiszolgáló- és la-
kó utakon 5-10 cm hóréteg kialakulása-
kor kell elkezdeni a gépi hótolást, egy-
szárnyú hóekével, gumibetétes tolólap-
pal. Ezt a feladatot 2 db MAN, 3 db Mul-
ticar, 1 db MTZ 80, 1 db John Deere kom-
munális kistraktor végzi.
Autóbuszmegállók, gyalogátkelőhelyek 
tisztítása, síkosságmentesítése esetén a 
kézi hóeltakarítást 3-5 cm hórétegnél kell 
megkezdeni, hólapáttal, kézi hómaróval. 
Jegesedés, illetve lefagyás esetén kézi fű-
részporszórást kell alkalmazni. 
A feladatok sikeres ellátása érdekében a 
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 
együttműködik a Polgármesteri Hivatal 
Fejlesztési, Városüzemeltetési és Köz-
terület-felügyeleti Csoport munkatársá-
val - aki ellenőrzi a feladatok előkészíté-
sét, a végrehajtást -, valamint a közterü-
let-felügyelőkkel, akik felszólítják az in-
tézményeket és üzleteket, hogy a közterü-
let-használat rendjének megfelelően taka-
rítsák, csúszásmentesítsék környezetüket.

                         f.l.

Fedél alatt 
főtt étellel

Egyre kevesebb hajléktalant látni az utcán. Nem 
tűntek el, csupán a nappali melegedőbe húzódtak 
be, ahol átvészelhetik a téli időszakot. 

A szálló állandó lakói mellett néhányan kint a hidegben tengetik 
mindennapjaikat, egy-két órára, főleg délidőben, azonban be-
mennek a nappali melegedőbe, ahol ebédet is kapnak. Ám van-
nak olyanok is, akik a közeledő mínuszok ellenére sem veszik 
igénybe a hajléktalan ellátást. A részletekről a Tiszaújvárosi Hu-
mánszolgáltató Központ intézményvezető-helyettesét Soltész-
Bundik Anitát kérdeztük. 
- A hajléktalanok átmeneti szállásán szociális, mentálhigiénés 
munkatárs segíti az ellátottakat a kiútkeresésben, illetve a kr-
ízishelyzet megoldásában. A nappali melegedőn és az éjszakai 
szálláson egy szociális és mentálhigiénés munkatárs segíti a haj-
léktalanokat a szociális problémáik megoldásában, illetve négy 
szociális segítő napi 24 órában támogatja őket a gondozási fel-
adatok ellátásában, illetve a konfliktusmegoldásban. 
- Milyen szabályokat kell betartaniuk azoknak, akik igénybe ve-
szik az ellátást?
- Aki igénybe veszi az intézményi ellátást, annak be kell tarta-
nia az intézmény házirendjét. Akár az átmeneti ellátást nyújtó, 
akár a nappali vagy éjjeli melegedő szolgáltatást veszik igény-
be, mindenképpen kell rendelkezni érvényes negatív tüdőszűrő 
lelettel, illetve igazolással arról, hogy fertőző betegségben nem 
szenved az illető, hiszen közösségbe kerül átmeneti hosszabb 
időre, vagy akár csak egy napra is.
- Sok hajléktalan van a városban?
- Körülbelül 35 főről van tudomásunk. Az átmeneti ellátás 17 fé-
rőhellyel üzemel, itt a kihasználtsága maximális. A nappali ellá-
tást körülbelül 16-an veszik igénybe különböző intenzitással. Az 
éjjeli menedékhely 12 férőhellyel működik, ez is teljes kihasz-
náltsággal üzemel jelenleg.
- Ételt, italt kapnak itt?
- Az intézmény pályázott a Hajléktalanok Közalapítványához, a 
nyertes pályázat eredményeképpen most lehetőségünk van arra, 
hogy ingyen egyszeri meleg étkezést biztosítsunk az intézmény 
szolgáltatását igénybe vevő hajléktalanoknak. Ez egy hosszabb 
távú, két évig tartó projekt.
- Van tudomásuk olyan emberekről, akik az utcán vészelik át a 
telet?
- Sajnos van. Tudomásunk szerint hárman vannak jelenleg, akik 
elutasítják az intézményi ellátást. Őket a nappali melegedő szo-
ciális munkása rendszeresen megkeresi, felajánlja számukra a 
szolgáltatás igénybevételét. Egy ilyen jellegű intézményi ellátás 
nagymértékben számít a hajléktalan személy felelős részvételé-
re, illetve az aktivitására a krízishelyzet megoldásában. Sajnos 
ez a motiváltság nincs meg minden ügyfélnél.

berta

Hidegben is melegben

Még két alkalom

Változó véradókedv
A vártnál jóval kevesebben jelent-
keztek donornak a november 9-én 
és 10-én rendezett véradáson. No-
vember 15-én a középiskolás diákok 
azonban kitettek magukért.
- Az első napon, 9-én 76 fő, a máso-
dikon 58 fő jelentkezett véradásra, 
ez a tervezett létszám 67%-a - tájé-
koztatta lapunkat Kenyeresné Eged 
Erzsébet (képünkön), a Magyar Vö-
röskereszt Dél-Borsod Területi Szer-
vezete területi vezetője. - November 
15-én, a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázi-
um és Kollégiumban 50 főt terveztünk, és 71 fő jelent meg a vé-
radáson. Hálás köszönet az Eötvös és a Brassai középiskola ta-
nulóinak.
Akik segíteni szeretnének, az idén még két alkalommal tehetik 
ezt meg. December 13-án 9-től 15 óráig a Jabil központi étter-
mében, míg december 15-én 8-tól 15 óráig a MOL Petrolkémia 
Zrt. orvosi rendelőjében szerveznek véradást.

Fontossági sorrend
Kézi takarítás
1. Intézmények, autóbuszmegállók, 
kijelölt gyalogátkelők,
2. Egészségügyi intézmények bejára-
ta,
3. Élelmiszerüzletek parkolói,
4. Csapadékvíz-elvezető aknák hó- és 
jégmentesítése olvadáskor
Gépi takarítás
1. Menetrend szerint közlekedő autó-
buszjáratok útvonalai.
 2. Személy (gyalogos, kerékpár) for-
galom főbb útvonalai.
3. 35-ös főút becsatlakozó útjai (Örösi, 
Béke, Szederkényi utak).
3. Körforgalmi kereszteződések.
5. Üzletközpontok elérhetősége
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A közterületeken 25, az intézményekben 16 szóróanyag-tároló konténert helyeztek el. 

Nagyobb havazás esetén gondot okozhatnak a parkoló járművek. 

Az utak hó- és csúszásmentesítési munkáinak dandárját ez a két jármű végzi majd. 
Bakos István Diego nevelőotthonban nőtt fel, sokat csatan-
golt az országban. Jelenleg vasazik, azaz vasgyűjtésből él. 



Triatlon

Bragmayert és Lehmannt díjazták
Az Ifj. Márkus Gábor Alapít-
vány a Magyar Triatlonspor-
tért (IMG) pályázati nyerte-
seinek járó emlékplakettet és 
a vele járó anyagi támogatást 
2017-es teljesítménye alapján 
Bragmayer Zsanett és Leh-
mann Csongor vehette át no-
vember 15-én  Tiszaújváros-
ban, a Scarpa Étteremben 
tartott díjátadón.

Az egybegyűlteket Péter Attila, a Ma-
gyar Triatlon Szövetség elnökségi tagja, 
a tiszaújvárosi triatlonversenyek szpíkere 
üdvözölte. Az 1998 nyarán vétlen közle-
kedési balesetben elhunyt kiváló tiszaúj-
városi triatlonos, ifj. Márkus Gábor em-
lékére 1999-ben létrehozott alapítvány 
azzal a céllal létesült, hogy elősegítse és 
támogassa a magyar triatlonsport fejlő-
dését, népszerűséget, munkáját, továb-
bá, hogy biztosítsa a tiszaújvárosi triat-
lon ifjú tehetségeinek támogatását. A cél-
kitűzésnek megfelelően az alapítvány pá-
lyázati úton nyújt segítséget a 23 éves, 
vagy ennél fiatalabb triatlonversenyzők-
nek, akik az adott évi versenyciklusban a 
legeredményesebben teljesítettek. A név-
adóról, a sportág ötkarikás bemutatkozá-
sát jelentő 2000-es sydney-i olimpiai in-
dulásra is esélyes tiszaújvárosi sportem-
berről készült kisfilmből azok is megis-
merhették ifj. Márkus Gábor példaértékű 
sportolói és emberi tulajdonságait, akik-
nek erre eddig életkoruknál fogva nem 
volt lehetőségük.

Márkus Gergely, a kuratórium elnöke, mi-
után köszöntötte a jelenlevőket, köztük az 
alapítókat képviselő dr. Fülöp Györgyöt, 
Tiszaújváros alpolgármesterét, Szabó Zi-
tát, a Magyar Triatlon Szövetség (MTSZ) 
főtitkárát, Lehmann Tibort, az MTSZ 
szakmai alelnökét, Zelcsényi Miklóst, az 
MTSZ elnökségi tagját, Magyar Lajost és 
Suhajda Józsefet. Elmondta, hogy az ala-
pítvány legnagyobb támogatója, egyben 
a nyugodt működés megteremtője ezúttal 
is Tiszaújváros önkormányzata volt, me-
lyért külön köszönet jár. Kijár a köszö-
net az adójuk1%-át felajánlóknak, a Ti-
szaújvárosi Triatlon Klubnak és a továb-
bi szponzoroknak is. A Nemzetközi Triat-
lon Szövetség (ITU) sportigazgatójaként 
Lausanne-ban dolgozó sportvezetőtől 
megtudhattuk, hogy országos viszony-
latban hat beadvány közül, talán az eddi-
gi legnehezebb, többfordulós, több szem-
pontot mérlegelő egyeztetés után válasz-
tották ki a nyerteseket. Az öttagú kurató-
rium végül Bragmayer Zsanett pályáza-
tát ítélte támogatásra érdemesnek. Az eb-
ben a versenyidényben hatalmasat fejlő-
dő Zsanett az U23-as Európa-bajnoksá-
gon ezüstérmes lett, míg a korosztály vi-
lágbajnokságán a nagyon előkelő 7. hely-
re rangsorolták, miközben zsinórban har-
madszor is övé lett az országos bajnoki 
cím. A nettó 300 ezer forintos anyagi tá-
mogatással együtt járó díjat Péter Attila, 
a kuratórium tagja adta át az 575-Equilor 
Team Újbuda  23 éves válogatott sporto-
lójának.
- Köszönöm az alapítványnak, a Már-
kus-családnak a bizalmat, a lehetőséget, 
edzőmnek, Kuttor Csabának a sok-sok 
segítséget, aki nélkül nem lehetnék ma itt 
- mondta Bragmayer Zsanett.  - A követ-

kező olimpiai ciklus első lépcsőfokaként 
élem meg ezt a támogatást, mindent elkö-
vetek azért, hogy a jövőben is méltó le-
gyek erre a díjra. 
A Tiszaújvárosi Triatlon Klub versenyzői 
közül a mix-váltóban junior Európa-baj-
nok, egyéniben bronzérmes Lehmann 
Csongor teljesítményét tartották a legfi-
gyelemreméltóbbnak az érintettek. Cson-
gor a junior világbajnokságon is a Top10-
ben végzett, 7. lett és miután az Euró-
pa-kupa sorozatot - a hazai rendezésű fu-
tam győzelme után - két első helyezéssel 
fejezte be, ő végzett az Európai Triatlon 
Szövetség (ETU) 2017-es junior ranglis-
tájának élén.
- Tavaly, amikor először kaphattam díjat 
az alapítványtól, elhatároztam, úgy dol-
gozom tovább, hogy ismét átélhessem 
ezt a felemelő érzést - fogalmazott Leh-
mann Csongor, aki Szűcs István kuratóri-
umi tagtól vehette át a díjat és a nettó 120 
ezer forintot. - Idén eddigi legsikeresebb 
szezonomon vagyok túl, melyért minden 
„közreműködőnek” hálával és köszönet-
tel tartozom. Remélem, a jövőben szintén 
sikerrel pályázhatok majd és esélyem lesz 
az országos díj elnyerésére is.  
Mielőtt elkezdődött volna a kötetlen be-
szélgetéssel kísért állófogadás, Szabó Zi-
ta, a sportág országos szervezetének főtit-
kára méltatta dr. Márkus Gábor áldozatos 
munkáját, mely nélkül véleménye szerint 
a magyar triatlon nem tartana ott, ahol je-
lenleg tart.
- A fiatal tehetségek felkarolásában, elisme-
résében végzett közel két évtizedes rendkí-
vül fontos tevékenységéért az alapítványt il-
leti meg a köszönet - fejezte be rövid hozzá-
szólását az egykori olimpikon sportvezető. 

Szűcs I.
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Szentírás felolvasás
November 16-án a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általá-
nos Iskolában harmadik alkalommal rendeztük meg a Szentírás 
felolvasó versenyt, az alábbi eredményekkel.
5-6. évfolyam: 1. Misi Laura Kimberli (Szent Gellért Katolikus 
Általános Iskola, Heves Pélyi Petőfi Sándor Tagiskola – (felké-
szítő Sinkovics Tímea), 2. Gulácsi Ákos (Tiszaújvárosi Szent 
István Katolikus Általános Iskola – (felkészítő Szilágyi Gyulá-
né), 3.: Pöstényi Emília (Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Álta-
lános Iskola és Alapfokú és Művészeti Iskola – felkészítő Ma-
gyarné Hadzsi Katalin).
7-8. évfolyam: 1. Fodor Anikó (Szent Gellért Katolikus Általános 
Iskola), 2. Majnár Csenge Loretta (Boldog Sándor István Katoli-
kus Általános Iskola - Mezőnyárád – (felkészítő Szelei Katinka), 
3. Sebők Zsuzsanna (Szent Gellért Katolikus Általános Iskola).
A verseny után játékos csapatvetélkedőt rendeztünk a résztvevő 
iskolák tanulói között, melyen a Szent Gellért Katolikus Általá-
nos Iskola, Heves Pélyi Petőfi Sándor Tagiskola 8. osztályos ta-
nulói értek el első helyezést.
Gratulálunk a versenyen résztvevő tanulóknak!

Gál Benjáminné
igazgató

Illemtan, protokoll

Kommunikáció írásban 4.
A hivatali levelezés fajtáival 
foglalkozunk most, a proto-
koll hatálya alá tartozó, le-
vélnek minősülő lapokat is-
merjük meg.

Hivatali leveleket csak hivatalos célból, 
de nem csupán üzleti alkalmakkor küld-
hetnek. A cégek partnereiknek ünnepé-
lyes események kapcsán emléklappal kö-
szönthetik az ünnepelt céget. Az emlékla-
pot egyszeri, vagy igen ritkán előfordu-
ló eseménykor szokás küldeni, amelyet 
feltétlenül emlékezetessé kívánunk tenni. 
Formailag egy dekoratív borítólap, címe-
rekkel. Szokott mérete az A/5-ös nagy-
ság.
A karácsonyi és újévi üdvözlőlapokat a 
már meglévő hivatalos kapcsolatok el-
mélyítésére szokás küldeni. Szokványos 
mérete a 15x11 cm-es képeslap. A dup-
la borítólapon optimális esetben a címzett 
anyanyelvén olvashatja a köszöntést. Az 
aláírás természetesen itt is kézzel írott.
Szokás néhány, az üzleti életben is ki-
emelkedő gesztust szöveges levélben 
megköszönni. Ekkor a cég levélpapír for-

mátumát használjuk, az előzőekben is-
mertetett formákat betartva.
Nem mindegy hogyan hajtjuk össze a le-
velet borítékba helyezés előtt. A diplomá-
ciai levelezésben az igazán fontos leve-
let nem is hajtják össze, inkább nagy bo-
rítékba teszik. Fontosságot az is jelöli, ha 

csak vízszintesen keresztbe hajtjuk össze 
és A/5-ös borítékba tesszük. Az A/6-os 
borítékba a levelet először függőlegesen 
hajtjuk ketté, majd vízszintesen. A fran-
cia típusú borítékba a levelet vízszintesen 
háromba hajtjuk.

Medina
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Prózamondó verseny
A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola Humán mun-
kaközössége november 15-én rendezte meg hagyományos vá-
rosi prózamondó versenyét. A tanulók két kategóriában vetél-
kedtek. 
Az idei tanévben a magyar irodalom kiemelkedő alakjának, Sza-
bó Magdának a műveiből készültek fel a 7-8. osztályos diákok, 
ezzel is megemlékezve az írónő születésének 100. évfordulójá-
ról. Az 5-6. osztályos tanulóknak a nem kevésbé nagy kihívást 
jelentő székely népmeséket kellett előadniuk. A versenyen a kö-
vetkező eredmények születtek.
 5-6. évfolyam: I. Fülöp Kende 6. a (Tiszaújvárosi Széchenyi Ist-
ván Általános Iskola, felkészítő tanár: Réthi Zoltánné); II. Pös-
tényi Emília 6/3. (Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola, felkészítő tanár: Magyarné 
Hadzsi Katalin); III. Bartha Viola 6. b (Tiszaújvárosi Szent Ist-
ván Katolikus Általános Iskola, felkészítő tanár: Szilágyi Gyu-
láné). 
7-8. évfolyam: I. Prókai Balázs 8. a (Tiszaújvárosi Szent István 
Katolikus Általános Iskola, felkészítő tanár: Mészárosné Zó-
lyomi Gabriella); II. Lovász Evelin 8/2. (Tiszaújvárosi Hunya-
di Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, felké-
szítő tanár: Nagyné Kecskés Ágnes); III.  Gyivák Bálint Zsom-
bor 8. b (Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola, felké-
szítő tanár: Réthi Zoltánné).
Gratulálunk a tanulóknak és felkészítő tanáraiknak egyaránt!

Réthi Zoltánné
munkaközösség-vezető
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Szüreti mulatság 
a Hunyadiban

Fergeteges szüreti hangulatot teremtettek a 3. évfolyam tanulói 
a Hunyadi Mátyás iskolában. November 15-én, délután két órá-
ra zsúfolásig megtelt az őszi pompába öltöztetett aulánk a sze-
replő gyerekek hozzátartozóival, kedves vendégekkel. A 3/1., 
a 3/2. és a 3/3. osztály  hagyományőrző műsora felelevenítet-
te a szőlőtermés betakarításához kapcsolódó vidám népszokást. 
Elénk varázsolták a kalákában dolgozó, tréfálkozó, hangosko-
dó szüretelőket.  Az előadás végén, a közönséget megmozgat-
va mi is részesévé váltunk az évszázados hagyományokkal bí-
ró ünnepnek. Finom musttal, és a szülők által sütött pogácsával 
kínálták a jelenlévőket a szereplők. A délután további részében 
táncházban múlatták az időt iskolánk tanulói. 
Köszönet a felkészítő pedagógusoknak, a szereplő gyerekeknek 
és szüleiknek, valamint a diákönkormányzatnak ezért a felejthe-
tetlen délutánért.     

Hok Csaba
intézményvezető
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Emléklap a magyar korona hazaérkezése alkalmából. 

Kuttor Csaba (balról, Bragmayer Zsanett, Lehmann Csongor és Lehmann Tibor, 
a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzője a díjátadást követően.

(Fotó: Bartók István)

Eddigi díjazottak
2016: Bicsák Bence és Lehmann Cson-
gor
2015: Király István és Putnóczki Dor-
ka
2014: Bicsák Bence és Lehmann Ben-
ce
2013: Horváth Zsanett és Balogh Máté
2012: Dudás Eszter és Vizi Viktória
2011: Pap Eszter és Hankó Dávid
2010: Kovács Zsófia és Hankó Gábor
2009: Király Kristóf és Balogh Bence
2008: Ifj. Faldum Gábor és Benőcs 
Zoltán
2007: Pocsai Balázs és Török Alfréd
2006: Török Dániel és Balogh Lőrinc
2005: Fecskovics Attila és Gályász 
Dániel
2004: Bajai Péter és Benőcs Zoltán
2003: Pocsai Balázs és Török Alfréd
2002: Lipták Tamás és Török Dániel
2001: Czérna Rita és Kaldau Szabolcs
2000: Szilágyi Egon és Nagymihály 
Adrienn
1999: Szabó Szilárd és Buru Gábor
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Tiszaújvárosi Gyűjtőpont
Kedves Olvasóink!

Szerkesztőségünk csatlakozott a Baptista Szeretetszolgálat Cipősdo-

boz akciójához, sőt, büszkén mondhatjuk, hogy mi lettünk a Tiszaújvá-

rosi Gyűjtőpont! Ez azt jelenti, hogy hozzánk hozhatják be az ajándék-

ba elkészített cipősdobozokat, átvesszük, majd december 17-én a Ka-

rácsony a dobozban című ünnepi műsorunkban átadjuk azokat a Bap-

tista Szeretetszolgálat képviselőjének, hogy juttassa el a rászoruló 

gyerekeknek.

Cipősdoboz átvétel:   hétfőtől – péntekig:

                                           9.00-15.00

Tiszaújváros, Szent István út 16.

Jónak lenni jó!

Tisza Média szerkesztősége



A külső világ

Szülők munkahelyén

A külső világ címmel érdekes programot kínálnak a gyerekek-
nek a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Szivárvány óvo-
dájának Micimackó csoportjában. Az ovisok szüleik munkahe-
lyeit látogatják sorra, megismerkedve a különböző szakmákkal, 
bepillantva a felnőtt világba. 
Tűzoltóság, fodrászat, középiskola, gyógyszertár, intézményi 
konyha szerepel többek között a „repertoárban”.
A múlt héten a Tisza Média szerkesztőségét keresték fel a kicsik, 
akik pillanatok alatt belakták a Krónika és a Tisza TV helyisé-
geit.  Énekeltek, mondókáztak a kamerába, kipróbálhatták a sü-
ketszobát, kicsit beleláttak abba, hogyan készül hétről-hétre az 
újság és a tévéműsor.  

Rendhagyó énekóra

A zene mindenkié

Rendhagyó énekórát tartottak a Tiszaújvárosi 
Széchenyi István Általános Iskolában. A tanulók 
az osztálytermek helyett az aulában gyűltek ösz-
sze, tanár helyett Czutor Zoltánra és a Belmondo 
együttes tagjaira figyeltek. 

- Szerintem nagyon fontos, hogy a fiatalabb generációhoz is kö-
zelebb kerüljön a mai hangszeres zene - mondta Gyivák Bálint, 
8. osztályos tanuló. - Megismerkedhetünk hangszerekkel is, és 
egy kis játékosság is van benne, hiszen nem az iskolapadban 
kell ülni és tanulni a zenéről, hanem élő formában, művész em-
berektől.
Nem ez az első rendhagyó óra a Széchenyiben. Hagyományt 
szeretnének teremteni az interaktív tanórák tartásával. 
- Ha egy iskolában történik valami, ami más, mint egy tanóra, 
az mindig egy jó dolog -  mondta Lendvay Viktor, a Széchenyi 
tanára. - A diákok is nagyon örülnek, ha van egy olyan óra, ami 
nem feltétlenül a megszokott módon folyik. Most azért válasz-
tottuk az énekórát, mert én Czutor Zolit már régebb óta isme-
rem, és nem kellett sokáig győzködni, hogy tartson egy foglal-
kozást az itt tanuló gyerekeknek. Róla egyébként kevesen tud-
ják, hogy tanári diplomája van, tehát nem áll tőle távol a taní-
tás, a pedagógia.
A szokatlan énekórák nem idegenek a Belmondonak, a koncer-
tek mellett rendszeresen zenélnek iskolákban is  
- Rendhagyó énekórával körülbelül két-három éve foglalkozunk 
zenekari szinten a Belmondoval - nyilatkozta lapunknak Czutor 
Zoltán, az együttes frontembere. - Hangszert a kézbe című éne-
kórát rendszeresen tartok. Akkor viszont nem zenélünk, csak be-
szélünk a zenéről. Ez az első olyan rendhagyó énekórám, ami a 
„Miért zenélünk?” címet kapta, ahol az elméleti tudás mellett a 
zene is fontos szerephez jut. Mivel én eredetileg biológia-kémia 
szakos tanár vagyok, ezért szeretem a zenélést is visszavezet-
ni evolúciós okokra. Utánanéztem, és nagyon érdekes, hogy az 
emberben miért van jelen a zene, ami az élővilágban sehol más-
hol. Természetesen az állatok életében is fontos a kommuniká-
ció, a hangadás, de ez a kifinomult muzikalitás csak az ember-
nél van jelen. Olvastam, hogy egy kutatásban primitívnek tar-
tott közösségeket vizsgáltak, és volt olyan kultúra, ahol nem volt 
színfogalom, nem volt képzőművészet, nem volt írás sem, nem 
voltak írásjelek, nem volt rögzített történetük, történelmük, és 
így nyilván irodalmuk sem. Kiderült, hogy az egyetlen univer-
zális kulturális emberi tevékenység, ami minden egyes emberre 
és emberi kultúrára jellemző, az a zene és a tánc.

Ema

Operett és emlékest zárta a fesztivált

Az utóbbi évek legjobbja 
A Csókos asszony című ope-
rettel folytatódott a Színház 
Határok Nélkül programso-
rozat szombaton, majd hét-
főn Cseh Tamás emlékestet 
láthatott a közönség, ezzel zá-
rult a tizennegyedik alkalom-
mal életre hívott sorozat. 

A Szatmárnémeti Északi Színház Harag 
György Társulata egy igazi közönségked-
venccel érkezett, a Csókos asszonnyal, és 
olyan közismert operettslágerekkel, mint 
az Éjjel az omnibusz tetején, vagy a Van a 
Bajza utca sarkán egy kis palota. A siker 
nem maradt el, az előadást teltház előtt 
játszotta a társulat. 
A Színház Határok Nélkül hétfői záróest-
jén különleges élmény várta a nézőket, a 
Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház 
Cseh Tamásra emlékezett pódiumműso-
rában. 
- Ez az előadás már a második évét jár-
ja - mondta Simó Lakatos Barna, aki gi-
táron működött közre az esten -, sok he-
lyen bemutattuk már, mindig nagy siker-

rel. Nagyon szeretek részese lenni en-
nek az egész produkciónak. Egy Cseh Ta-
más-estre általában olyanok jönnek, akik 
szeretik őt, így nem szoktak bennünk csa-
lódni. Én nem is emlékszem, hogy milyen 
volt az, amikor először hallottam Cseh 
Tamást. Olyan csodálatos üzenetet és iro-
dalmi értéket képviselnek ezek a dalok és 
Bereményi Géza versei együtt, hogy min-
denképp érdemes megismerni - mondta. 
A Rajtammaradt télikabát című est a vers 
és a színház műfaja között helyezkedik el. 
Az előadás a Tamási Áron Színház egyik 
színészének, Gajzágó Zsuzsának a kezde-
ményezésére jött létre. Célja az volt, hogy 
Cseh Tamás és Bereményi Géza munkás-
ságát és életfilozófiáját életben tartsa, fel-
mutatva az ő műfaji sokoldalúságukat, ér-
zékenységüket. 
- Számomra ez nagyon személyes do-
log - mondta Gajzágó Zsuzsa -, a szüle-
im gyerekkoromban igen sokszor hallgat-
tak Cseh Tamást, így belém ivódtak ezek 
a dalok. Én nem tanultam, hanem inkább 
felfedeztem magamnak a dalokat. Felnőt-
tebb fejjel vált életem egyik legmeghatá-

rozóbb élményévé Cseh Tamás, dalaival, 
előadásmódjával. Halála után hirtelen el-
kezdtek gyötörni, nyomasztani a gondo-
latok, és muszáj voltam kezdeni valamit 
ezzel. Így jött létre az emlékest. Kerestem 

magam mellé zenészeket, ami nem volt 
könnyű, éppen a dolog személyessége 
miatt. Az ember nem könnyen nyílik meg 
bárkinek ilyen ügyekben. Elsőként Simó 

Lakatos Bélára találtam rá, aztán jöttek a 
többiek is - mondta Gajzágó Zsuzsa. 
Ezzel a pódiumműsorral véget ért az ok-
tóber közepén kezdődött határon túli, ma-
gyar nyelven játszó társulatok tiszaújvá-
rosi vendégszereplése. 
- Úgy gondolom, hogy az utóbbi évek 
legjobb színházi találkozóját rendezte 
meg a kulturális központ - mondta Má-
tyás Zoltán, a Derkovits Kulturális Köz-
pont igazgatója -, hiszen sikerült olyan 
előadásokat összeválogatunk, amelyek 
egyértelműen igazodtak a közönség ízlé-
séhez, igényéhez. Volt operett, vígjáték, 
tragikomédia és egy nagyszerű pódium-
műsor is. A hétfői előadáshoz kapcso-
lódóan megfogalmazódott bennünk egy 
olyan kérdés, hogy Cseh Tamást vajon 
mennyire ismeri a fiatal korosztály. A né-
zőtéren inkább középkorúak és időseb-
bek ültek, bár a kollégáim azt mondták, 
hogy sok fiatal ismeri, hallgatja Cseh Ta-
más műveit. Érdekes színfoltja volt a 
fesztiválnak az operett is (Csókos asz-
szony - a szerk.). Talán ez volt az egyik 
legnagyobb közönségsiker, egy hónap-
pal az előadás előtt már nem lehetett be-
lépőjegyeket vásárolni. Egy picit féltem, 
hiszen az operettet vagy nagyon jól kell 
csinálni, vagy nagyon el is lehet ronta-

ni. A szatmárnémeti társulat, úgy gondo-
lom, hogy a legmagasabb szinten való-
sította meg ezt a műfajt. Ezt bizonyítja 
az is, hogy az előadás végén a közönség 
felállva ünnepelt, a társulat pedig köny-
nyekig hatódott - mondta a kulturális 
központ igazgatója. 
Ezzel véget ért a tizennegyedik Szín-
ház Határok Nélkül rendezvénysoroza-
ta, de közelegnek az újabb színházi élmé-
nyek. Januárban a magyar kultúra nap-
jához kapcsolódó rendezvénysorozat al-
kalmából két színházi előadás is lesz. 
Örkény István Azt meséld el Pista című 
előadása érkezik Mácsai Pál tolmácsolá-
sában, illetve január 22-én, a Pesti barokk 
című színházi előadást láthatja a közön-
ség Kern András főszereplésével. 

                                    Fodor Petra

6. oldal 2017. november 23.Mindenes

Teltház a Csókos asszonyon. 

Cseh Tamásra emlékeztek a hétfői pódiumműsoron. 

Tragikomédia nyitotta az idei fesztivált, a Bányavirágot a nagyváradiak hozták el.

Operett magas színvonalon Szatmárnémetiből. 

A Belmondo és a Széchenyi diákjai. 



A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Városi Kiállítóterem
Art Derkó – válogatáskiállítás. Helyszín: Barcsay tér 2-4. Lá-
togatható: 2017. december 8-ig.
Hamvas Béla Városi Könyvtár
Ismerjük meg helyi értékeinket! 60 évesek városunk első 
lakóházai - a Tiszaújváros Települési Értéktár kiállítása. A 
kiállításon az érdeklődők betekinthetnek a mai Szederkényi 
(volt Május 1. út) történetébe, fotók és dokumentumok segít-
ségével. Megtekinthetik az első városterveket, az első lakó-
házak tervrajzait. Megismerkedhetnek a település első terve-
it készítő építész, Mikolás Tibor munkásságával. Helyszín: a 
könyvtár földszintje. A kiállítás 2018. január 21-ig tekinthe-
tő meg.
November 24. (péntek) 17 óra: „A könyv: nagyítóüveg” - 
gondolatébresztő beszélgetés felnőtteknek. Téma: … mint a 
mesében. A beszélgetést vezeti: Kázsmér Ágnes, könyvtáros, 
fejlesztő biblioterapeuta. Helyszín: a könyvtár előadóterme.
November 28. (kedd) 16.30 óra: Családi játszóház. Kará-
csonyi angyalka és Mikulás készítése.
Helyszín: Gyermekkönyvtár. Belépődíj: 300 Ft.
Tiszaszederkényi Fiókkönyvár
November 28.(kedd) 16.00 óra: „Társas” délután. Nyelvi 
játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők, stratégiai játékok, 
kártyajátékok felnőtteknek.

kronika@tiszatv.hu

A Bokréta hatodik 
aranya

Elsők a megyében

A Tiszaszederkényi Bokréta Citerazenekar november 18-án 
Egerben országos minősítési megmérettetésen vett részt. Ezúttal 
is arany minősítésben részesítette a dr. Alföldy Borus István el-
nök, valamint Budai Ilona népdalénekes és Szabó Viola népze-
nész alkotta zsűri. melynek tagjai: 
A zenekarnak ez már a hatodik arany minősítési fokozata, me-
lyet elért fennállásának 25 éve alatt. A zenekar megköszöni a 
25 éves jubileumi műsorukon kapott köszöntéseket és ajándéko-
kat Bráz György polgármester úrnak, dr. Varga István reformá-
tus lelkipásztornak, Mátyás Zoltán igazgató úrnak és az intéz-
mény dolgozóinak, Badonics Sándornénak, a volt ÁMK Műve-
lődési Ház vezetőjének, Poropatich Péternek, a humánszolgálta-
tó központ vezetőjének, a Tiszaszederkényi Idősek Klubja dol-
gozóinak, a Mezei Virág Népdalkör tagjainak, valamint a részt-
vevő vendégeknek.
A zenekar tagjai: Váradi Imréné, Oláh Dezsőné, Oláh Márta, 
Tóth István, Vajda Gábor, Szabó János, Trungel Panna, Járási 
Zoltán.
A Jó Isten áldását kérem mindannyiuk életére és további mun-
kájukra.

Oláh Dezső
zenekarvezető

November 15-én a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola Éltes Mátyás Iskola enyhe és középsú-
lyos értelmi fogyatékos 5-8. osztályos tanulói Miskolcon a fogyatékkal 
élőknek rendezett XLI. Megyei Kulturális Fesztiválon vettek részt, me-
lyen első helyezést értek el műsorukkal tánc kategóriában. Produkció-
jukat a zsűri elismerő szavakkal, oklevéllel és ajándékcsomaggal, a kö-
zönség pedig nagy tapssal jutalmazta. Felkészítők: Törökné Tóth Judit 
gyógypedagógus és Oláh Krisztina gyógypedagógiai asszisztens

Hok Csaba intézményvezető

Kolosszális Kulissza

Nézőfogó Egérfogó a színpadon
A véletlenül betoppant ven-
dég, a fogadósék, a furcsa fi-
atal nőszemély vagy a zsém-
bes idős hölgy a gyilkos? Bár-
ki lehet, ám a tettes egészen a 
darab utolsó tíz percéig nem 
árulja el magát, feszült izga-
lomban tartva az Egérfogó 
közönségét.

Vendégek érkeznek a vidéki fogadóba, 
kint tombol a vihar, az épület lassan meg-
közelíthetetlen, elzárja őket a hó a külvi-
lágtól. Csak maguk vannak, a szállóven-
dégek, s köztük egy tettre kész gyilkos. 
Újabb színnel gazdagodott a helyi színhá-
zi paletta. Ezúttal a tiszaszederkényi Ku-
lissza Játékszín debütált legújabb darabjá-
val, Agatha Christie Egérfogó című mes-
terművének adaptációjával. A krimi egy 
hétvége alatt három előadást is megélt, 
s úgy tűnik, hogy lesz folytatás is, újabb 
színpadokon, nagyobb publikum előtt.
Agatha Christie regénye egy feszültség-
gel teli történet, melyben egy rejtélyes 
gyilkosságot göngyölítenek fel, az írónő 
szokásos, fordulatos csavarjaival. Min-
denki egyformán gyanús, minden apró 

információra figyelnie kell a nézőknek. A 
kétfelvonásos darab végén tapsból és gra-
tulációkból nem volt hiány.
 - Nem igazán vagyok színházba járó, de 
mivel itthoniak és szeretem is őket, nem 
hagytam ki az előadást. Nagyon tetszett, 
főleg úgy, hogy ismerősök is voltak a 

színpadon - mondja Berkes Bálintné. 
- Kíváncsi voltam rá nagyon és nem csa-
lódtam - nyilatkozta az előadás után 
Heiszmann Gézáné. - Néhányan profi 
módon szerepeltek, nagyon jó volt ez az 
előadás. 
- Fantasztikus volt és megható látni az is-
merősöket, olyannyira, hogy teljesen el-
feledkeztem közben arról, hogy amatőrök 
- mondja Havasi Pálné. 
A regény az 1950-es évek elején íródott, 
a díszlet és jelmezek is hűen ábrázolják a 
kort, a kor divatját. A díszletet maguk ké-
szítették, de a jelmezek válogatása is kö-
zös munka volt. 
A premieren Molnár Anna színésznő, a 
Miskolci Nemzeti Színház társulatának 
tagja is ott ült a nézőtéren.
 - El vagyok ragadtatva - kezdi a dicsé-
retet. - Tudtam erről a darabról, hogy ké-
szül, de nem tudtam a végkifejletet. A tár-
sulat nagyon gyönyörűen előadta a kri-
mit, végig feszülten, éberen tartottak. 
Gratulálok nekik, hiszen hihetetlen meny-
nyiségű szöveget prezentáltak felénk, rá-
adásul sok fejlődést látok néhány szerep-
lőnél, igazán nagy munka volt.

 berta 
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DERKÓ 50 Játék!
A Derkovits Kulturális Központ az intézmény átadásának 50. 
évfordulója alkalmából meghirdetett játéka utolsó fordulójá-
hoz ért.
A játékos kedvű olvasók páros belépőjegyeket nyernek a Ti-
szaújvárosi Tavaszi Fesztivál tetszőlegesen kiválasztott ren-
dezvényeire!
A válaszokat a szervezok@tujvaros.hu e-mail címre, vagy sze-
mélyesen a Derkovits Kulturális Központ művelődésszerve-
zőjének, Borza Károlynak lehet leadni, névvel, elérhetőséggel 

együtt. A kérdések megválaszolásában segítséget találnak
Csesznák Ildikó: A tiszaújvárosi közművelődés krónikája című 
könyvében, melyet megtalálhatnak a városi könyvtárban.
Egyéb információ:
Borza Károly művelődésszervező
(Derkovits Kulturális Központ, 3580 Tiszaújváros, Széchenyi 
út 2.), +36-49/542-005-ös telefonszámon.
Kérdés:
Melyik évben vette fel az intézmény a Derkovits Gyula Műve-
lődési Központ nevet?
Leadási határidő: 2017. november 30.

A Tisza TV műsora
November 23., csütörtök 

9:00 Héthatár: Hajléktalanhelyzet - Zöldülő Tiszaújváros - A 
város első lakóházai - Rendhagyó énekóra - Szerkesztőségi 

látogatás - Chess in the city
9:15 Hétről-Hétre: Egérfogó - Színház Határok Nélkül - Kö-

zelmúlt: családi múzeumi nap - Alapítványi díjátadó
(A műsor a szerdai adás ismétlése)

November 27., hétfő
18:00 Sporthétfő. A  Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK 
- Óbudai Kaszások kosárlabda mérkőzés közvetítése felvé-

telről
November 29., szerda

18:00 Héthatár: Véradóünnepség - Növendékhangverseny - 
Szent István-bál - Sport 

18:15 Hétről-Hétre: Közelmúlt: fejlesztések 2012-ben - 
Sport

18:30 Fogadóóra. Bráz György polgármester válaszol a né-
zők közérdekű kérdéseire

 November 30., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése

Utána: a szerdai adás ismétlése, majd a testületi ülés ismét-
lése

A fogadós házaspár: Farkas Hortenzia és Hegedűs László. 

A Miss Casewell-t alakító Visegrádi Dóra. 



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
TóTh Sándor

kompenzációs listán 
mandátumot szerzett képviselő

2017. november 29-én (szerdán) 
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.

              Polgármesteri Hivatal

Hirdetmény

Hirdetmény

Rendkívüli lomtalanítás

Ülésezik az önkormányzat

Hulladék-változások

Felhívjuk a település lakosságának figyel-
mét, hogy a Zempléni Z.H.K. Nonprofit 
Kft. 2017. november 25-én (szombaton)
az eddig megszokott módon lomtalanítási 
akciót szervez a lakosság részére.
Az akció keretében a szolgáltató elszállít-
ja a lakásban, emberi tartózkodásra szol-
gáló más helyiségben felhalmozott na-
gyobb méretű berendezési tárgyakat, bú-
torokat, ágybetéteket, rendeltetéssze-
rű használatra már nem alkalmas egyéb 
használati tárgyakat, melyek az ingatlan 
rendeltetésszerű használata során válnak 
feleslegessé, és a rendszeres hulladék-
szállítás keretében méreténél fogva nem 
szállíthatók el.

A lomhulladék nem tartalmazhat háztar-
tási hulladékot, veszélyes anyagot tar-
talmazó fémhulladékokat, azbesztet tar-
talmazó hulladékot, veszélyes anyago-
kat tartalmazó faforgácsot, oldószere-
ket, szerves oldószereket, savakat, lúgo-
kat, nehézfém tartalmú hulladékot, olajos 
rongyot, fáradt olajat, olajszűrőket, fer-
tőző hulladékokat (állati tetem, trágya) 
gyógyszereket, éles-hegyes eszközöket 
(injekciós tűk, fecskendők, vágó-szúró 
eszközök) permetszereket és azok dobo-
zait, építési törmeléket, épület bontásából 
származó hulladékot, gumiköpenyt, autó-
bontásból származó hulladékot, autóron-
csokat, elektronikai hulladékot, zöldhul-

ladékot sem, mert azokat a szolgáltató 
nem szállítja el.
Kérjük, az ömlesztett anyagokat zsákolva 
készítsék elő szállításra.
A gyűjtőjárművek a szombati napon 7.00 
órakor kezdik a lom begyűjtését, ezért 
kérjük, hogy erre az időpontra - de leg-
hamarabb a szállítási napot megelőző es-
te - az elszállítandó anyagot szíveskedje-
nek az út szélére előkészíteni, mert a jár-
művek a begyűjtési útvonalon csak egy-
szer haladnak végig, így a később kiké-
szített lomot nem áll módjában a szolgál-
tatónak elszállítani.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tiszaújváros önkormányza-
tának képviselő-testülete 2017.
november 30-án, csütörtökön 
10.00 órakor ülést tart a Vá-
rosháza III. emeleti tanácsko-
zó termében.

Napirendi javaslat.
Zárt ülés:
1. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíj 2018. évi 
fordulójára beérkezett pályázatok elbírá-
lására
2. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” adományozására 
3. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel 
kapcsolatos tulajdonosi döntés meghoza-
talára
4. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rende-
lőintézet magasabb vezetői megbízására 
vonatkozó pályázat elbírálására
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a szociális rászorultságtól füg-
gő pénzbeli ellátásokról, valamint a ter-
mészetben nyújtott szociális ellátásokról 
szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati ren-
delet módosítására
2. Javaslat Tiszaújváros 2018. évi rendez-
vénytervére
3. Javaslat Tiszaújváros nemzetközi hír-
nevét öregbítő 2017. évi nemzetközi ver-
senyeken elért sportteljesítmények elis-
merésére

4. Javaslat az egyházi fenntartók számá-
ra köznevelési feladatok ellátásához hasz-
nálatra átadott ingatlanban végzett tevé-
kenységről szóló beszámolók elfogadá-
sára
5. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
6. Beszámoló Tiszaújváros tűzvédelmi 
helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 
feladatokról
7./ Beszámoló a Tiszaújvárosi Intézmény-

működtető Központ 2015. és 2016. évben 
végzett tevékenységéről 
8. Tájékoztató a munkanélküliség és a 
munkaerőpiac alakulásáról Tiszaújváros-
ban és térségében
9. Tájékoztató a lejárt határidejű testüle-
ti határozatok végrehajtásáról, valamint a 
közbeszerzési eljárásokról
10. Tájékoztató a 2017. évi városmarke-
ting tevékenységről
Kérdések

A települési hulladékgazdálkodás terüle-
tén bekövetkezett jogszabályi és 2017. ok-
tóber 1. napjától a közszolgáltató személyé-
ben bekövetkezett változások miatt új köz-
szolgáltatási szerződés megkötésére került 
sor a közszolgáltatóval, mely szerint a köz-
szolgáltatónak jogában áll a gyűjtőedényzet 
kiürítését, illetve a hulladékszállítást meg-
tagadni, ha:
• az ingatlanhasználó által kihelyezett 
edényzet nem felel meg a közszolgáltatá-
si szerződés előírásainak (nem szabványos, 
nem rendszeresített, azonosító jellel nem el-
látott), vagy olyan mértékben sérült, törött, 
hogy a gyűjtési technológia betartását nyil-
vánvalóan veszélyezteti;
• megállapítható, hogy a gyűjtőedényben 
kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállí-
tás során a szállítást végző személyek életé-
ben, testi épségében, egészségében, továb-
bá a gyűjtő járműben vagy berendezésében 
kárt okozhat, vagy a hasznosítás, ártalmat-
lanítás során veszélyeztetheti a környezetet;
• érzékszervi észleléssel megállapítható, 
hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, 
robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan 
anyagot tartalmaz, amely a települési hul-
ladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállít-
ható, nem ártalmatlanítható, vagy nem mi-
nősül települési hulladéknak;
• a gyűjtőedényben települési hulladéknak 
nem minősülő hulladékot helyeztek el, kü-
lönösen építési és bontási hulladékot, állati 
tetemet, valamint elektromos, elektronikai 
és veszélyes hulladékot,

• a kihelyezett gyűjtőedény túltöltött, és a 
gyűjtőedény ürítése a környezet szennye-
zése, a hulladék szóródása nélkül nem le-
hetséges.
Különös tekintettel az utolsó pontban meg-
fogalmazottakra a Polgármesteri Hivatal fe-
lülvizsgálja az ingatlantulajdonosok, ingat-
lanhasználók, mint hulladéktermelők ,és a 
szolgáltató között létrejött hulladékszállítási 
szerződéseket, valamint a hulladék begyűj-
tésére szolgáló edényzet meglétét.
A családi házas övezetben lakó ingatlan-
tulajdonosok, kereskedelmi egységek mű-
ködtetői, társasházakban élő lakóközös-
ségek, garázstelepek tulajdonosi közössé-
ge számára jogszabályban foglalt kötele-
zettség, hogy igénybe vegyék a településen 
működtetett hulladékkezelési közszolgálta-
tást, amely keretében saját maguknak kell 
gondoskodniuk a termelt hulladékmeny-
nyiség elhelyezésére szolgáló tárolóedény-

zetről, amelyben a vegyes (nem szelektív) 
kommunális hulladékok helyezendők el. 
Városszerte probléma, hogy a biztosítandó 
edényzet térfogata nem arányos a termelt 
hulladékmennyiséggel, a tárolóedényeket 
túltöltik, így a fedelük nem zárható le, ame-
lyet a szolgáltató emiatt nem szállít el. Nem 
fogadható el továbbá, hogy egyes ingatlan-
használók a keletkezett többlethulladékukat 
más lakók, lakóközösségek használatában 
lévő, közterületen elhelyezett hulladéktáro-
ló edénybe dobják be.
Tiszaújvárosban minden feltétel adott az 
ingatlanhasználóknál keletkezett különfé-
le hulladékok elhelyezésére, így pl. a kom-
munális hulladékok elhelyezésére szolgáló 
tárolóedények mellett már évek óta műkö-
dik az elkülönített (szeletív) gyűjtés, ami a 
tömblakásos övezetben hulladékgyűjtő szi-
geteken, a családi házas övezetekben ház-
hoz menő begyűjtés formájában valósul 
meg, kétheti gyakorisággal működik a zöld 
hulladék begyűjtése, negyedévente meg-
szervezzük a veszélyes hulladékok gyűjté-
sét és mindezek mellett az önkormányzat 
folyamatosan működő hulladékudvart biz-
tosít a település lakói részére.
A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, 
valamint kiszabásának és megállapításának 
módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. 
rendelet alapján a fenti kötelezettségek tel-
jesítésének elmulasztása miatt az ingatlan-
használókra, mint hulladéktermelőkre, hul-
ladékgazdálkodási bírságot vethet ki a tele-
pülés jegyzője.

Konyhalány munkakör
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hir-
det 1 fő konyhalány munkakör betöltésére, határozott időre szó-
ló kinevezéssel. A határozott idő lejárta: 2018. 01. 31. Előrelát-
hatólag 2020. 01. 31-ig meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség,
• magyar állampolgárság,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• egészségügyi alkalmasság,
• előnyt jelent a közétkeztetésben szerzett tapasztalat. 
Feladatok: 
• a szakács útmutatásai szerint, annak ellenőrzésével végzi fel-
adatát,
• a nyersanyagok szakszerű előkészítése,
• a helyiségek takarítása (takarítási ütemterv alapján),
• mosogatás, fertőtlenítés,
• a hulladék eltávolítása, összegyűjtése és tárolóba helyezése.
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazot-
tak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. 
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CX-
CV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végre-
hajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet hatá-
rozza meg.
Munkaidő napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet,
• önéletrajzot,
• bizonyítvány másolatot,
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte),
• a borítékon fel kell tüntetni az 1206/2017. számot.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 12. 03.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. 12. 04.
Az állás betölthető: 2017. 12. 05.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intéz-
ményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: 06-49/548-308 vagy 06-49/548-383.

Kósa-Tóth Zoltán igazgató

Takarító munkakör
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hir-
det 1 fő takarító munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő ki-
kötéssel határozatlan időre szóló kinevezéssel. 
Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
Feladatok: 
• Színházterem, öltözők, irodák, folyosók, mellékhelyiségek 
és a nyilvános mellékhelyiségek takarítása.
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. rende-
let határozza meg.
Munkaidő napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet,
• önéletrajzot,
• bizonyítvány másolatot,
• erkölcsi bizonyítványt,(visszaigazolás megléte)
• a borítékon fel kell tüntetni az 1002-40/2017. számot.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 12. 04. A pályá-
zat elbírálásának határideje: 2017.12.05. Az állás betölthető: 
2017.12.06.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intéz-
ményműködtető Központban lehet. Cím: 3580. Tiszaújváros, 
Bethlen Gábor u. 7. Telefon: 06-49/548-308 vagy 06-49/548-
383

Kósa-Tóth Zoltán igazgató

8. oldal 2017. november 23.Önkormányzat/Hirdetmények

A testület megtárgyalja a 2018. évi rendezvénytervet is. 

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától hétfő 
reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.



SzSzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Tájékoztató a 2018/19-es tanévre 

8. osztályosok számára
Összefoglaló táblázat az iskolánkban induló képzésekről 

Parkgondozó munkakör
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaúj-
város, Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet parkgondozó munka-
kör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony 
keretében, három hónapos próbaidő kikötésével, 1 év határo-
zott időre szóló alkalmazással, mely meghosszabbítható.

Pályázati feltételek:
- 8 általános iskolai végzettség,

- B kategóriás jogosítvány.
Előnyt jelent:

- Gépkezelői jogosítvány 37 Kw teljesítményhatár feletti 
traktorra.

A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot.

- Iskolai végzettséget igazoló oklevélmásolatot.
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Kertészeti, parkgondozási munkálatok.

Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 28.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgaz-
da Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címez-
ve, illetve elektronikusan a varosgazda@tujvaros.hu e-mail 
címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-636.

Kerékgyártó István 
ügyvezető

Felhívjuk a település lakosságának fi-
gyelmét, hogy városunkban az ECO-
MISSIO Kft. közreműködésével ismé-
telten megszervezzük a lakossági körben 
keletkező veszélyes hulladékok begyűj-
tését. Ennek keretében a gyűjtőpontokon 
kizárólag a céggel kötött szerződésben 
rögzített alábbi, környezetre veszélyes 
hulladékféleségek adhatók át: 
- festékmaradékok, festékes göngyöle-
gek, lakkmaradékok és ezek csomagoló-
anyagai,
- fáradt olaj, (motorolaj, hajtóműolaj) 
olajos göngyölegek,
- elektronikai hulladékok, (működés-
képtelen háztartási gépek és elektronikai 
hulladékok)
- akkumulátorok, szárazelemek,
- háztartási vegyszerek és azok csoma-
golóanyagai,
- kozmetikai szerek és azok maradvá-
nyai,
- növényvédő szerek, rovarirtó szerek és 
azok maradékai, csomagolóanyagai,
- használt háztartási sütőolaj és sütőzsi-
radék,

- fénycsövek, izzók,
- személyautó gumiabroncs, 
Az ezen kategóriákba nem sorolha-
tó hulladékok (kommunális hulladék, 
zöld hulladék, építési-bontási törmelék, 
egészségügyi hulladék) átvételét az átve-
vő megtagadja.
A hulladékok átvételének időpontja: 
2017. december 4. és december 7. kö-
zött.

Helyszínek: 1.nap – december 4. (hétfő) 
Tiszaújváros 1. számú mobil gyűjtőpont 
– a Sajó út és a Lévay út csomópontjában
2.nap –december 5. (kedd) 
Tiszaújváros 2. számú mobil gyűjtőpont
- az Örösi út 42-44. és a 46-48. épületek 
közötti parkolóban
3.nap – december 6. (szerda) 
Tiszaszederkény városrész területén ki-
jelölt mobil gyűjtőpont 
- az Esély Napközi Otthon udvarán (Dó-
zsa Gy. út)
4.nap – december 7. (csütörtök) 
Tisza-part városrész területén kijelölt 
mobil gyűjtőpont 
– Neumann J. utca, a Szabadidőházzal 
szemközti parkolóban
A gyűjtőpontokon naponta 9.00 órától 
16.00 óráig a lakosság a fentiekben fel-
sorolt hulladékokat térítésmentesen ad-
hatják át.
Figyelem! 
A lakossági körben keletkező veszélyes 
hulladékok csak a lakcímkártya bemuta-
tásával adhatók le!!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Szelektív begyűjtés
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a ház-

hoz menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros, 

Tiszaszederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött 

hulladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladé-

kok) házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 

a 48. héten, 2017. november 29-én (szerdán) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Veszélyes hulladék gyűjtése

9. oldal2017. november 23. Közlemények

Szakgimnázium
Tanulmányi 
terület kódja

Ágazat száma, 
megnevezése/kime-

net szakképesítés

A szakképesítés megne-
vezése (OKJ száma)

0421 XI. Villamosipar és 
elektronika ágazat 

elektronikai technikus 
(OKJ-szám: 54 523 02)

0422 XIII. Informatika á-
gazat 

 műszaki informatikus 
(OKJ-szám: 54 481 05)

0423 IX. Gépészet ágazat  
gépgyártástechnológiai 
technikus 
(OKJ-szám: 54 521 03)

0424 XXV. Ügyvitel ága-
zat  

irodai titkár 
(OKJ-szám: 54 346 03)

0425 XXIV. Közgazdaság 
ágazat 

pénzügyi-számviteli 
ügyintéző 
(OKJ-szám: 54 344 01)

Szakközépiskola
Tanulmányi 
terület kódja

A szakképesítés 
OKJ - száma

A szakképesítés 
megnevezése

0431 34 522 04 villanyszerelő

0432 34 521 04 ipari gépész 

0433 34 582 09
központifűtés- és gáz-
hálózat rendszerszerelő

0434 34 521 06 hegesztő

0435 34 762 01
szociális gondozó és á-
poló 

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy iskolánk részletes beisko-
lázási tájékoztatója a Tiszaújvárosi Krónika 2017. október 26-i 
számában jelent meg.
További információk a Brassaiban folyó képzésekről: www.
brassai-tiszaujvaros.hu

Jakab Dénes igazgató



Szép Munka Közérdekű Szövetkezet magyaror-
szági munkahelyekre munkatársakat keres kü-
lönböző munkakörbe. 
Lehetőséget biztosítunk az eddigi munka végzé-
sére, amit Ön aktív korában végzett.
A foglakoztatás feltétele:
• öregségi teljes nyugdíjban,
• öregségi résznyugdíjban,
• vagy a nők 40 év jogosultsági idejének figyelem-
bevételével megállapított nyugdíjban részesül.
Nem minősül öregségi nyugdíjasnak, aki a korhatár 
elérése előtti ellátásokban
vagy megváltozott munkaképességűeknek szánt el-
látásban részesül.
Amennyiben felkeltettük érdeklődését és szeretne, 
a nyugdíja mellet dolgozni jelentkezzen a követke-
ző telefonszámon.
Tel. :+36 70 8810 267
e-mail: mathe.jozsef@szep-munka.hu
www.szep-munka.hu

A Tiszaújvárosi Krónikában 

is megjelenik lakossági 

apróhirdetése, amennyiben azt 

a Tisza TV Képújságában 

legalább 5 napra (2500 Ft), 

legkésőbb kedden 

12 óráig feladja.
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Rendszerkezelő
Az Inno-Comp Kft. cég keres 
rendszerkezelő munkatársat.

A munkakör célja: az Inno-Comp Kft. Termelés gyártósorainak működtetése a ter-

melési programban meghatározott termékek előállítása érdekében, valamint az ehhez 

kapcsolódó tisztítási, előkészítési, utókezelési, csomagolási és kiegészítő tevékenysé-

gek elvégzése.

Elvárások:

• Minimum szakmunkás végzettség

• 1-2 év hasonló területen szerzett tapasztalat 

• Csapat- és önálló munkára való képesség

• Jó kommunikációs képesség

Előny:

• Targoncavezetői jogosítvány: vezető állásos, vezető üléses és gyalogkíséretű géptí-

pusokra

Ajánlatunk: 

• Béren kívüli juttatások

• Hosszú távú munkalehetőség

• Stabil munkáltatói háttér

• Változatos munka, szakmai kihívás és fejlődés

Munkarend:

• 8 órás megszakítás nélküli munkarend

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárásoknak, kérjük, 

küldje el magyar nyelvű önéletrajzát a következő postacímre, vagy e-mail címre:

• 3581 Tiszaújváros, Pf.:118.

• szucs.szilvia@innocomp.hu

Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: +36(49)542-084/121 mellék.

Jelentkezési határidő: 2017. november 24.



Labdarúgás

Mi dolgosak, ők gólosak 
Cigándon fejezte be az őszi 
szezont a Termálfürdő FC 
Tiszaújváros. A Bodrog-közi 
vendégszereplés nem sikerült 
jól, mert 3-2-es hazai győze-
lem született.

Cigánd SE - TFC Tiszaújváros
3-2 (1-0)

Cigánd: 150 néző. Vezette: Nazsa (Sza-
bó, Kövér)
Cigánd: Sánta T. – Timkó, Répási, Ko-
vács, Balla, Baksa, Molnár T. (Horváth), 
Toma, Sánta K. (Molnár L.), Szöllősi, 
Oláh (Németh).
Tiszaújváros: Tóth – Márton, Nagy P., 
Fodor, Balogh (Bussy), Kapacina (Nagy 
D.), Shadi, Orosz, Illés, Lipusz, Lukács 
(Nagy R.). 
20. perc: Tóth dobta ki a labdát, melyre 
lecsapott Oláh Levente, aki középre pasz-
szolt Tomához. Ő a védők között a kapu-
ra tört, és mintegy 10 méterről lőtt a ka-
pus mellett a hálóba. (1-0)
62. perc: A középpályán jutott szabad-
rúgáshoz a Cigánd. Az előrelőtt labdára 
Oláh érkezett és fejjel megszerezte a má-
sodik hazai gólt. (2-0)
73. perc: Toma szerzett labdát a közép-
pályán, több tiszaújvárosi játékoson is át-
fűzte magát, majd remek ütemben ugrat-
ta ki Oláht, akinek nem jelentett gondot 
mintegy 10 méterről Tóth mellett a háló-
ba lőni. (3-0)
77. perc: Már ünnepelte a győzelmet a 
cigándi közönség, amikor a csereként be-
állt Nagy Róbert a jobb oldalról keresztbe 
passzolt az érkező Lipusznak, aki azon-
nal középre adott. Itt Nagy Dávid érke-
zett és gond nélkül rúgta a hálóba a játék-
szert. (3-1)
88. perc: Jobb oldali szöglethez jutott a 
Tiszaújváros. Lipusz beívelését még kife-
jelték, ám begyűjtötte a labdát, és máso-
dik próbálkozása üresen találta Mártont, 
aki a hosszú alsóba csúsztatott. (3-2)
Az első félidőben a Cigánd a pálya köze-
pére terelte a játékot, és a kezdeménye-
zést átengedve inkább a kontrákra, a ven-
dégcsapat hibáira épített. Ez a 20. perc-
ben be is következett, melyet könyörtele-
nül ki is használtak. A félidőig a TFCT, 
bár dolgozott ki helyzeteket, nem tudta 
gólra váltani azokat. 
A második félidőben a játék képe nem so-

kat változott, és sajnos egymás után két 
gólt kaptunk.
A végére kiengedtek a hazaiak, olyannyi-
ra, hogy akár ki is egyenlíthetett volna a 
Tiszaújváros, ám ez nem történt meg, így 
vereséggel, és 17 ponttal a 11. helyen zár-
ta az őszt a Gerliczki alakulat. 
Terjék Sándor: Egy jól és agresszívan ját-
szó Tiszaújvárossal találtuk magunkat 
szemben, akik próbáltak dominálni, de 
sokáig mi is fegyelmezettek voltunk. 3-0-
ás vezetésünk után picit kiengedtünk és a 
végén majdnem meg is „égtünk”.
Gerliczki Máté: A hazai csapat lelkesen 
játszott, kontrákra rendezkedett be, há-
rom helyzetből sikerült három gólt rúgni-
uk. Mi nagyon sok helyzetet dolgoztunk 
ki, de ebből csak kettőt sikerült gólra vál-
tanunk, így gratulálnunk kell ellenfelünk-
nek.

További eredmények
Monor - Tiszafüred 2-1

Nyírbátor - Salgótarján 3-4
Putnok - Balassagyarmat 6-3

Füzesgyarmat - Tállya 2-0
MTK II. - Gyöngyös 0-0
DVTK II. - Debrecen 4-0
Jászberény - ESMTK 0-1
Következik a 16. forduló

2017.11.25., szombat 13:00
Füzesgyarmat - Cigánd
Putnok - Tiszaújváros 

Nyírbátor - Balassagyarmat
Monor - Salgótarján 

2017.11.26., vasárnap 13:00 
MTK II. - Tiszafüred

Jászberény - Gyöngyös
DVTK II. - ESMTK
Tállya - Debrecen

Vert seregek
Újabb fordulókon vannak túl a TFCT 
utánpótlás csapatai. A Cigánd és a Mis-
kolc Népkert Volán együttesei után leg-
utóbb a Hajdúböszörmény és a Karcag 
együttese ellen léptek pályára, és a nyolc 
mérkőzés alatt mindössze egy pontot 
gyűjtöttek be. 
U19
Cigánd - Tiszaújváros 4-1 (2-0)
Gól: Száraz Á.
FCT - Hajdúböszörmény 0-1 (0-0)
U17
Cigánd - Tiszaújváros 1-0 (0-0)
FCT - Hajdúböszörmény 1-3 (0-3)
Gól: Horváth D.
U15
Miskolc Népkert Volán SE - Tiszaújváros 
6-1 (3-1)
Gól: Gulyás K.
FCT - Karcag 2-5 (0-2)
Gól: Gulyás K., Rontó P.
U14
Miskolc Népkert Volán -  Tiszaújváros 
1-1 (1-0)
Gól: Hártó P.
FCT - Karcag 0-3 (0-3)

Kézilabda

Kosárlabda

Úszás

Újra diadal

Jó hely Szombathely

Medencében
a triatlonisták

Magabiztos győzelmet aratott a Tiszaújvárosi SC női kézilabda 
csapata a Szabocs-Szatmár-Bereg megyei bajnokság legutóbbi 
fordulójában. A találkozót követően továbbra is az ötödik he-
lyen áll az együttes.
Tiszaújváros SC - Balkány ISC 25-19 (18-7)
Tiszaújváros: 40 néző. Vezette: Dohány, Láda 
Góllövők: Bagdi Á. 7, Bagdi B., Kiss V., Nagy A., Orosz A. 4-4, 
Bozsik A., Oláh A. 1-1.
Hornyik László szakosztályvezető: A mérkőzés eléggé álmosan 
indult, majd fokozatosan jöttünk felfelé és az első félidő végén 
11 gólos vezetéssel vonultunk az öltözőbe. A második félidő ha-
sonlóan kezdődött, mint az első. Sajnos ekkor már Bagdi Ág-
nes csapatkapitány megsérült, és kis idő múlva újabb sérültünk 
is lett. A korrekt játékvezetés mellett azonban nem forgott ve-
szélyben a győzelmünk.

Végig jó teljesítményt nyújtva magabiztosan húzta be a győzel-
met a szombathelyi Falco csikói ellen a Phoenix KK a bajnok-
ság kilencedik fordulójában. 

Falco KC Szombathely U23 - Tiszaújvárosi Phoenix KK 
75-85 (17-15, 17-24, 17-22, 24-24)

Szombathely, 100 néző. V.: Szalai Zs., Benedek Z., Németh S.
Falco KC Szombathely U23: Kovács (11/3), Durázi (14), Né-
meth (8/3), Körömi (11), Bereczki (-), Kucsora (13/3), Németh 
T.  (2), Körmendi (-), Veraszto (-), Friedl (-), Lukács 6/3).
Tiszaújvárosi Phoenix KK: Piukovics (6), Szilasi (4), Gáspár 
(24/3), Jackson (19), Endrész (6), Pöstényi (4), Orosz (6), Ko-
vács (6), Szabó (-), Kiss (10), Katlan (-).
A hazaiak csak az első negyedet tudták megnyerni, ráadásul 
csak 2 ponttal. A középső két negyedben azonban 12 ponttal 
múlta felül a Phoenix a lelkes fiatal csapatot. A győzelem után 
hat győzelemmel és három vereséggel a tabella ötödik helyén 
áll a csapat.
Szendrey Zsombor: Tudtuk, hogy egy jó utánpótlásműhely csa-
pata ellen kell játszanunk, ez be is igazolódott. Nem volt köny-
nyű mérkőzés, de hál’ istennek magunk mögött tudtuk hagyni a 
hosszú út fáradalmait. Nagyobb különbség is kijöhetett volna a 
meccsből, nem rajtunk múlt, hogy csak 10 pont lett közte.

A B-A-Z Megyei Úszó Szövetség és a Miskolc Városi Spor-
tiskola Nonprofit Közhasznú Kft. november 18-án a Kemény 
Dénes Városi Sportuszodában rendezte meg a III. Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Úszás Napja elnevezésű eseményt, melyen 
a Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolói is rajtkőre álltak.  
Az igazolt, amatőr és szenior sportolóknak egyaránt megméret-
tetési lehetőséget kínáló, összesen 38 versenyszámból álló ren-
dezvényen döntötték el az idei megyei úszóbajnokság érmeinek, 
helyezéseinek sorsát is. A szervezők a versennyel méltó emléket 
állítottak Valkó László miskolci testnevelő tanárnak, úszóedző-
nek, aki több évtizeden át nagy elhivatottsággal nevelte a sport-
ág utánpótlását a megyeszékhelyen. 
Tiszaújvárosi eredmények
Leányok. 50 m gyors, 2010-es és fiatalabb kcs.: 1. Hajdú Gréta 
Emma, 2. Tömösközy Dalma Lili, 50 m mell, 2010-es és fiata-
labb kcs.: 1. Hajdú Gréta Emma, 2. Tömösközy Dalma Lili, 50 
m hát, 2010-es és fiatalabb kcs.: 1. Hajdú Gréta Emma, 100 m 
mell, 2006-os kcs.: 3. Hajdú Panna, 2008-as kcs.: 2. Tömösközy 
Hanga Zsófi, 2009-es kcs.: 2. Orosz Eszter, 3. Bán Petra, 100 m 
hát, 2009-es kcs.: 2. Gál Boglárka, 3. Bán Petra, 4. Orosz Eszter
Fiúk. 200 m vegyes, 2004-es és idősebb kcs.: 2. Unyi Dominik 
Vajk, 2007-es kcs.: 5. Bagi Zoltán, 100 m pillangó, 2004-es és 
idősebb kcs.: 3. Unyi Dominik Vajk, 2007-es kcs.: 5. Bagi Zol-
tán, 100 m mell, 2004-es és idősebb kcs.: 2. Unyi Dominik Vajk, 
2007-es kcs.: 4. Bagi Zoltán, 2008-as kcs.:  2. Ugrai-Havas Dá-
niel, 2009-es kcs.: 3. Bagi Szilárd, 100 m hát, 2009-es kcs.: 3. 
Bagi Szilárd, 400 m gyors, 2005-2006-os kcs.: 6. Kiss Marcell.

Sakk

Tiszaújvárosi csoportgyőztes
Az ország harmadik legjelen-
tősebb sakkversenyévé lépett 
elő a Tiszaújváros önkor-
mányzatának támogatásával 
három éve életre hívott Chess 
in the City verseny. A megmé-
rettetésre idén is számos kül-
földi mester jött el, hogy a fő-
díjnak számító 300.000 forin-
tos pénzdíjért megküzdjön. 

166-an mérkőztek egy-egy forduló alatt. 
A négynapos versenyben idén tiszaújvá-
rosi csoport- győzelemnek is örülhettek 
a házigazdák. Balogh Géza ugyanis a C, 
azaz az 1700 Élőpont alattiak csoportjá-
ban a legeredményesebb volt.
- Nem számítottam rá, teljesen lazán ját-
szottam, valószínű, hogy ezért is alakult 
így az eredmény - mondta a diadalt kö-
vetően a TSC sakkozója. - Mióta Tisza-
újvárosban verseny van, én szorgalmasan 
részt veszek rajta.
Még egy „hazai” sikernek örülhetett a he-
lyi sakktársadalom. Az „A”, azaz a leg-
erősebb versenyzőket felvonultató cso-
portban az egykori tiszaújvárosi, ma már 
budapesti Szilágyi Zsolt a harmadik lett.
- Most még elég friss ez az élmény, nem 
számítottam rá - mondta a Sporterő Nem-
zetközi Sportegyesület versenyzője. - Ti-
zennegyedik kiemelt voltam, tehát jobban 
teljesítettem, mint a papírforma mutatta. 
Nagyon örülök. 

Idén is három nemzet versenyzői - ma-
gyar, román és ukrán -, mérték össze tu-
dásukat. Mint elhangzott, a megmérette-
tés mára az ország harmadik legrango-
sabb sakkversenyévé vált.
- Nagyon sok ilyen versenynek kellene 
lennie az országban - mondta Galkó Ti-
bor, a verseny igazgatója. - A fiataloknak 
erős játékosokkal kellene megmérkőzni-
ük, és nem csak úgy, mint általában a kor-
csoportos versenyeken, hogy öt-tízper-
ces partikat játszanak, hanem ilyen hosz-
szú, 90 perces játszmákat kellene játsza-

niuk, mert ha kikerülnek a nemzetközi 
mezőnybe, akkor e nélkül nem bírják a 
terhelést.
A Chess In the City B csoportjának győz-
tese Pásztor Attila lett, míg a verseny ab-
szolút győztese az ukrán Ovsejevitsch 
Sergei lett, aki ezzel a 300 ezer forintos 
fődíjat is magáénak tudhatta.

borza
*

További jó hír, hogy a TSC csapata bajno-
ki mérkőzésen 8,5-3,5-re legyőzte az En-
cset. 

A Sportcentrum eseményei 
November 24. (péntek)

Kosárlabda
15.30 Phoenix KK- Óbudai Kaszások U20-as bajnoki mér-
kőzés    Játékcsarnok
18.00 Phoenix KK- Óbudai Kaszások bajnoki mérkőzés 
    Játékcsarnok

November 26. (vasárnap)
Labdarúgás
13.00 KBSC - Ceglédi VSE NB II-es bajnoki mérkőzés 
    Centerpálya

November 29. (szerda)
Labdarúgás
12.00 TFCT - Békéscsaba Magyar Kupa mérkőzés  
    Centerpálya

Az NB III Keleti csoport állása:
1. Monor  15  11  4  0  42-12  37
2. Salgótarján   15  10  2  3  34-21  32
3. ESMTK 14  9  3  2  23-12  30
4. Putnok  15  7  3  5  24-22  24 
5. MTK Budapest II.   14  7  2  5  23-14  23 
6. Tiszafüred  15  7  2  6  23-21  23   
7. Nyírbátor   15  6  2  7  33-28  20   
8. Cigánd   15  6  2  7  23-32  20   
9. Füzesgyarmat   15  5  3  7  15-21  18   
10. Jászberény  15  4  6  5  17-18  18   
11. Tiszaújváros   15  5  2  8  23-26  17   
12. Gyöngyös   15  4  5  6  20-28  17   
13. Balassagyarmat   15  5  1  9  22-37  16   
14. DVTK II.  15  4  3  8  24-25  15   
15. Debrecen   15  4  2  9  21-35  14   
16. Tállya   15  2  4  9  15-30  10  

11. oldal2017. november 23. Sport

Középen Balogh Géza, a C csoport győztese. 



A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola
Vándor Sándor Zeneiskolája

értesíti a szülőket és a zenekedvelő közönséget, hogy
2017. november 28-án, kedden 16.30 órától rendezi meg

I. Növendékhangversenyét 
a zeneiskola hangversenytermében.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a 
zeneiskola fellépő növendékei és felkészítő tanárai.

12. oldal 2017. november 23.Rendezvények
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