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Adventi hangverseny
Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját a Magyarok
Nagyasszonya Római Katolikus Templomba a 2018. december 12-én 18 órától tartandó Adventi hangversenyre, melyet a
Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány rendez.
A műsorban fellép a Kazinczy Ferenc Református Általános
Iskola, a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola, a Tiszaújvárosi Széchenyi István
Általános Iskola, a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola egyesített kórusa, a Vándor Sándor Zeneiskola
növendékei és tanárai, továbbá a Tiszaújvárosi Eötvös József
Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium kórusa.
A hangversenyre a belépés díjtalan.
Az alapítvány kuratóriuma

Haltelepítés

Pontyok és keszegek
a dísztóban

Alma és fahéj illata lengi be a teret, csengettyű szól a távolból, szép lassan gyülekeznek az emberek, pislákol az adventi koszorún az első gyertya lángja, és ugyanúgy közösen ünnepelünk, mint hosszú évek óta. Mikulástól egészen karácsonyig. Cikkünk az 5. oldalon.

Több parkolóhely, két bejárat

Elkészült a Barcsay tér

Még a nyáron kezdődtek a
felújítási munkálatok, az első ütem lezajlott, megújult a
Barcsay tér déli és keleti része. Változott a közlekedés
rendje is, a Bethlen Gábor útról immár két úton lehet bejutni a parkolókba.
A közbeszerzési eljárás tavasszal indult,
az önkormányzat a nyertes ajánlattevővel
júniusban kötötte meg a vállalkozási szerződést, a munkálatok a Triatlon Nagyhét
után kezdődtek.
- Nagyon látványos lett a tér - mondta
Molnár Gergő -, azt várom már, hogy mikor lesz zöldebb, remélem még több fát is
fognak ültetni. A parkolás szempontjából
nagyon jó lett, több a hely, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó fejlesztés volt a
város részéről.

Utcabútorokat is telepítettek.

Ötven-ötven kilogramm keszeget és pontyot telepítettek a városi dísztóba. Az önkormányzat ötéves haltelepítési terve szerint évente egyszer, ilyenkor ősszel egészítik ki a halállományt.
A telepítéssel a víz minőségének megóvása, illetve a tó élővilágának szabályozása a cél. A tóból a halakat nem szabad kifogni, kivéve az évente egyszer, májusban megrendezett gyermeknapi horgászversenyt.

Magyar Kupa

Nem sikerült
a bravúr

Az északi oldalon parkoló és járda is épült.
Egész nyáron és ősszel zajlottak a munkálatok, építettek, bontottak, hogy december első napjaira elkészüljön a beruházás.
- Négy ütemben újul meg a tér, ez volt
az első ütem - mondta Vismeg Monika,
a Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály osztályvezető helyettese.
- Először a tér déli oldalán valósult meg
egy új bekötőút, parkolókkal, és a gödör
feltöltésével, a második ütemben az ősz
folyamán kezdődött meg a régi bekötőút
felújítása. A beruházás bruttó összértéke
megközelítőleg 83 millió forint volt.
Hétfőn lezajlott a műszaki átadás, ezt követően megindult a forgalomba helyezési
eljárás is, hogy a megújult teret hivatalosan is birtokba vehessék az autósok.

- A Barcsay-tér keleti részének a gyalogosés gépjármű közlekedésre alkalmas felületei mind megújultak, bővültek - mondta
Jászovicsné Makrai Mária városfejlesztési munkatárs. - Teljesen megújult a közvilágítási rendszer is, és több a parkolóhely.
Most nyolcvan parkolóhely van a téren,
1000 négyzetméteren folytak aszfaltozási
munkák és a zöldfelület felújítása is körülbelül 1000 négyzetmétert érintett. Változott a közlekedés rendje is, a Bethlen Gábor út felől két bekötőúton lehet megközelíteni a teret. Az egyiken csak a parkolóhelyeket lehet elérni, a másik oldalról, a szervizúton a kiállítótermet lehet megközelíteni, és az itteni parkolóhelyeket.
Folytatás a mindenkori költségvetési lehetőségek függvényében.

Rangos ellenfelet kapott a Magyar Kupa 8. fordulójában az FC
Tiszaújváros. A legjobb 16 közé jutásért az NB I. harmadik helyén álló Budapest Honvédot kellett volna legyőzni. Ez egyszer
már sikerült, 20 évvel ezelőtt a Szentes Lázár irányította Újváros 2-0-ra verte a kispestieket.
Most nem sikerült a bravúr. Az első félidőben még tartotta magát a Tiszaújváros, 0-0-ával vonultak pihenőre a csapatok.
A második játékrész elején gyorsan eldöntötte a mérkőzést a
Honvéd. Öt perc alatt két gólt szereztek a piros-fehérek, melyeket később még kettő követett, így a végeredmény 0-4 lett.

Sokféle

2. oldal

Mérlegen a szezon

Mérgező gombák, mérges gombászok

Egy éve úgy számolhattunk be a gombaszezonról, hogy közepes volt. Nos, idén
igazán sanyarú sors jutott azoknak, akik
gombaszedésre adták a fejüket. Ha stílszerűek akarunk lenni, akkor az idei évre a nagyon rossz jelzőt lehetne ráaggatni.
Kevés gomba került terítékre, és amelyek
úgy döntöttek, hogy termőtestet növesztenek, azoknak a minősége is hagyott kívánni valót maga után. Mindezek ellenére több hasznos tapasztalatot is leszűrhettünk az idei szezonból.
Év elején a tél sokáig kitartott és a csapadékra sem lehetett panasz. Ezeknek köszönhetően annak rendje és módja szerint
kibújtak a tavaszi fajok, amiből jó párat a
szakellenőri helyiségbe is behoztak: nyárfagomba (vízpartot kedveli, nem ehető), cseh kucsmagomba (gyertyánosban
és vadcseresznye erdőben, ehető), redős
papasapkagomba (homokos lomberdőkben, mérgező), májusi pereszke (mezőn,
ehető), tövisaljagomba (szilva és kajszi
alatt, ehető), osztrák csészegomba (avaron, nem ehető). A felsoroltak közül a redős papasapkagomba számított igazi unikumnak, hiszen a környékről még nem
fordult elő. Erről a fajról azt érdemes tudni, hogy méreganyaga a giromitrin (mérgezése emésztőrendszeri és idegrendszeri tünetekkel jár), ami forrázás hatására lebomlik. Fogyasztása Magyarországon nem ajánlott, súlyos esetekben halált
is okozhat. Azonban néhány nyugat-európai országban vagy az Egyesült Államok
egyes vidékein mégis előszeretettel fo-

A rózsáslemezű tejelőgomba környékünk lomberdeinek gyakori lakója. Fogyasztásra alkalmatlan.
gyasztják, aminek az az oka, hogy az ot- tus elején még esett némi eső, azonban
tani példányok más biótában (életközös- novemberig nem hullott csapadék, ami
ségben) élnek.
„betett” az egész idénynek. Egész szezoA tavaszi lendület a nyáron nem folyta- nok (nagy őzlábgomba, lilatönkű peresztódott. Hiányzott a rendszeres eső és a ke, csiperkék) maradtak ki és erre eddig
talaj annyira kiszáradt, hogy a helyi fa- nem volt példa. Csapadék csak az elmúlt
jok szinte teljesen eltűntek. Rossz évek- hetekben jött, viszont a hőmérséklet leben azért előfordul, hogy a mezei szeg- csökkent és a fagy is beállt, így a szezon
fűgomba (ehető) vagy a különféle csiper- véget is ért. Az őszi forgalom nagy részét
kék itt-ott kidugják a fejüket, de ezúttal a rózsáslemezű tejelőgomba képezte, ami
erre sem volt példa. Az ellenőrzésre beho- viszont tömegesen jelent meg. Ez a faj tűzott gombák főképp a Zemplén és a Bükk ri a szárazabb időket, ahogy a déli tőkemélyebben fekvő, nedvesebb völgyeiből gomba (ehető) is. Utóbbi a mediterrániszármaztak: céklatinóru (feltételesen ehe- umból származik, hazánkban főleg Pécs
tő), büdös galambgomba (nem ehető), sö- környékén jellemző, de már errefelé is
tét érdestinóru (ehető). A klasszikus nyári kezd elterjedni. Megint csak bebizonyofajok, a sárga rókagomba és a vargányák sodott, hogy a jövőben a szárazságtűrő fakedvelőinek idén nem termett babér.
jokra kell jobban odafigyelni.
Az ősz elképesztően száraz volt. AuguszKákóczki Balázs

Siker kamionhúzásban

Kondis rendőr

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság körzeti megbízottja, Németh
Szabolcs törzszászlós - edzőtársával, Mengyi Rajmunddal - 3. helyen végzett a hétvégén Kisigmándon megrendezett HSMA Páros
Kamionhúzó OB Eurotrade Kupán.
A verseny résztvevői két számban mérték össze erejüket, az elsőben egy 18 tonnás 3 tengelyes teherautót, a másodikban két 10
tonnás kamiont kellett elhúzniuk.
Büszkék vagyunk Németh Szabolcsra, aki évek óta kiemelkedő egyénisége a helyi sport-, elsősorban testépítő, kondicionáló edzéseknek.
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

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

2018. december 6.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot december 9-ig (vasárnapig)
a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd
december 10-től (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent
István út 9-11., tel.: 49/340-052) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17		
8-12
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
Remény Gyógyszertár
8-17		
8-12
Tisza Gyógyszertár
8-20		
8-20
8-15

Egyházi hírek
Római katolikus

Advent idején, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken 6 órakor lesznek rorate szentmisék, szombaton 18:00 órakor, vasárnap délelőtt 11:00 órakor lesz a szentmise templomunkban. A
hétköznapi szentmisék előtt gyónási lehetőség!
Első pénteken a megszokott időben betegek látogatása otthonukban.
December 14, 15, 16-án adventi lelkigyakorlat lesz templomunkban. A lelkigyakorlatot Dr. Pápai Lajos ny. püspök úr
tartja.
Megújuló énekkarunkba továbbra is szeretettel várjuk újabb
tagok jelentkezését. Tervezzük plébániai gyermekénekkar létrehozását Forgács Linda zenetanár vezetésével, várjuk azon
gyermekek jelentkezését, akik valamilyen hangszeren tudnak
játszani, illetve azokat is feltétlenül, akik szeretnek énekelni.
Ifjúsági hittancsoport indításához várjuk a középiskola első
osztályától 30 éves korig a fiatalok jelentkezését.
Akik elsőáldozók, 3. osztályos kortól fölfelé, illetve bérmálkozók 7. osztályos kortól szeretnének lenni, jelentkezzenek a hitoktatóknál december 21-ig.

Református

Tiszaújváros
2018. december 6-án, csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra kezdődik.
2018. december 7-én, pénteken 17.00 órakor ifjúsági óra lesz.
2018. december 9-én, vasárnap 11.00 órakor istentisztelet lesz.
Ezzel párhuzamosan az imateremben foglalkozást tartunk kisgyermekek számára.
Tiszaszederkény
2018. december 9-én, vasárnap 10.00 órakor kezdődik az istentisztelet.

Görögkatolikus

Csütörtökön Szent Miklós ünnepe 17.30 Szent Liturgia. Pénteken 17.00 vecsernye. Szombaton 8.00 Szent Liturgia, 17.00
vecsernye. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia. Hétfőn 17.00 vecsernye. Szerdán 8.00 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye.
Életének 93. évében elhunyt

Tánczos Gyuláné

az Ezüsthíd Gondozóház lakója.
Temetése szűk családi körben megtörtént. Köszönetet
mondunk a gondozóház minden dolgozójának lelkiismeretes gondoskodásukért.
Gyászoló hozzátartozói
„Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
Örökké él akit szeretnek.”
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

K.Tóth Imre

2018. 11. 24-én életének 80. évében elhunyt.
Temetése 2018. 12. 07-én (péntek) 12.30 órától lesz
a sajószögedi Városi Temetőben.
Kérjük kegyeletüket egy szál virággal róják le.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
szeretett halottunk,

Kapczár József

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
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Kedvezmények, mentességek lesznek?

Változatlan
adómérték

A képviselő-testület novemberi ülésén tárgyalt a
helyi adórendeletekről, azok esetleges módosításait.
Az önkormányzat a korábbi adócsökkentések eredményeként
2016. január 1-jétől évente megközelítőleg 1,4 - 1,5 milliárd forintot hagyott a vállalkozásoknál. Az adócsökkentés indoklása
során ugyanakkor megfogalmazódott, hogy „amennyiben a jövőben az adóbevételeket is jelentősen befolyásoló, olyan nem
várt világpiaci, illetve gazdasági, műszaki események (olajár
hirtelen növekedése, üzemzavar), valamint az adózást vagy az
állami finanszírozást érintő, az önkormányzat pénzügyi mozgásterét tovább szűkítő jogszabályváltozások következnek be, melyek veszélyeztetnék a feladatellátást, akkor a hatályos szabályozás szerint a következő években lehetőség nyílik a korrekcióra”.
Nos, a 2017. évi költségvetési törvény bevezette a szolidaritási hozzájárulást, mint az egyes önkormányzatokat sújtó közterhet, s ezzel a lépéssel drasztikusan szűkítette az önkormányzat
pénzügyi mozgásterét. Ezen a jogcímen 2017-ben 1.694.787 E
Ft, 2018-ban 1.626.460 E Ft az elvonás. A 2019. évi elvonás minimálisan csökken, értéke: 1.591.651 E Ft.
Az elvonás számítása továbbra sem veszi figyelembe, hogy az
önkormányzat a helyi gazdaság tehercsökkentése és versenyképességének növelése érdekében adócsökkentési lépéseket tett,
továbbá az önkormányzat által jelenleg biztosított és a jövőben
nyújtható kedvezményeket, mentességeket, hiszen - az adóbevétel teljesülésétől függetlenül - az egy főre jutó iparűzési adóerő-képesség függvényében elvonja az elméleti iparűzési adóalap
0,55% - 0,59 %-át, az adóbevétel közel 40 %-át .
A szolidaritási hozzájárulás Tiszaújváros költségvetésére gyakorolt negatív hatása miatt már készült egy 0,2%-os iparűzési adómérték-emelésről szóló javaslat. A képviselő-testület - a
MOL Nyrt.-vel folyamatban lévő egyeztetések miatt - a 2016.
november 30-án megtartott rendkívüli ülésén tárgyalta az előterjesztést, és a POLIOL beruházásra tekintettel az adómértéket
változatlanul hagyta.
Ilyen adómérték, és a jelenlegi elvonási szint mellett azonban
valós a veszélye annak, hogy egy petrolkémiai árrés tekintetében lényegesen gyengébb gazdasági évben az önkormányzat
a csökkenő iparűzési adóbevételek miatt az előírt feladatokat,
az indokolt és szükséges felújításokat, beruházásokat nem tudja végrehajtani, és jelentősen csökkenhet a város és a városkörnyék lakói számára biztosított szolgáltatások színvonala is.
A kérdéskör tárgyalásakor az is elhangzott, hogy a társaságoknál hagyott jelentős adóösszeg ellenére az önkéntes alapú mecenatúra, társadalmi szerepvállalás csak csekély mértékben emelkedett. Például a társasági adóból nyújtható kedvezmények, támogatások a településünkön működő sportegyesületeket, látványsportágakat csak korlátozottan érintette, mértéke töredéke
a csökkentésből származó adókiesésnek.
A jövő évi várható adóbevételekből a 2019. évi finanszírozás fegyelmezett költségvetéssel még biztosítható, - állapította meg a
testület - de ha a petrolkémiai árrés lényegesen nem javul a következő évben és az átadott, de még nem üzemelő műgumigyárból származó adótöbblet elmarad a tervezett szinttől, elkerülhetetlenné válik az adómérték korrekciója.
A testület tehát most nem emelt adót, ugyanakkor a jövőben - a
bevételek folyamatos kontrollja mellett - az általános, minden
vállalkozót érintő alacsony adómértékről az új szabályozás irányába, a célzott beruházási tevékenységet preferáló kedvezmények, mentességek felé kívánja a súlyt áthelyezni. Annál is inkább, mivel módosult az adótörvény.
A 2019. január 1-jével hatályba lépő változtatások közül a legfontosabb, hogy kiterjesztették az iparűzési adónál nyújtható kedvezmények, illetve mentességek körét. Az önkormányzat rendeletet alkothat arról, hogy a vállalkozó az önkormányzat illetékességi területén üzembe helyezett beruházása értékével vagy annak egy részével az adó alapját vagy az adó összegét
csökkenthesse a beruházás üzembe helyezésének adóévében, illetve az azt követő adóévekben. A beruházási adóelőnynek valamennyi vállalkozó esetében azonos terjedelműnek kell lennie,
azaz nincs mód arra, hogy bizonyos beruházási érték felett az
adóalap vagy az adó nagyobb összeggel csökkenjen. Az önkormányzat az adóelőnyről szóló szabályt legalább 3 éven át nem
helyezheti hatályon kívül, és nemváltoztathatja meg úgy, hogy
az a jogalanyok számára hátrányos legyen.
Korábban nem volt lehetőség célzott preferenciát biztosítani
a beruházó, településünkön új fejlesztést megvalósító társaságok számára, ezért minden adóalanyt érintő csökkentés mellett
döntött a képviselő-testület, 2015. január 1-jétől 1,9%-ra, majd
2016. január 1-jétől 1,5%-ra csökkentette az iparűzési adó mértékét.
A testület hosszú távú célja az, hogy elsősorban a településen
beruházó cégek gazdasági fejlődőképességét erősítse, ezért a jövőben kiemelten kezeli ezt a kérdéskört. A Polgármesteri Hivatal vizsgálja a beruházási kedvezmények, mentességek lehetőségét, mértékét és feltételeit, melyet legkésőbb 2019. november
30-ig meg kell tárgyalnia a testületnek.
f.l.

Aktuális

3. oldal

Ülésezett az önkormányzat

Juttatások, támogatások, beszámolók
Pénzügyi tárgyú döntések,
beszámolók jellemezték a
képviselő-testület november
29-ei ülését.

Év végi juttatások
A képviselő-testület az önkormányzat által fenntartott intézményekben és a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban alkalmazott nem közfoglalkoztatott dolgozók
év végi juttatására 71.222 ezer Ft, az állami és egyházi intézmények dolgozói számára 76.300 ezer Ft fedezetet biztosított
novemberi ülésén.
A testület májusban döntött az önkormányzat által fenntartott intézményekben, továbbá a tiszaújvárosi egyházi és
állami fenntartású köznevelési intézményekben alkalmazott nem közfoglalkoztatott dolgozók, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetőinek és dolgozóinak nyári juttatásáról.
Az a dolgozó, aki 152 ezer Ft-nál nagyobb, vagy azzal azonos összegű bruttó bérrel rendelkezett, bruttó 76 ezer Ft
nyári juttatásra volt jogosult, a 152 ezer
Ft-nál kevesebb bruttó bérrel rendelkező dolgozók nyári juttatása bruttó bérük
50%-ának megfelelő összeg volt.
A Polgármesteri Hivatal megvizsgálta az
önkormányzat pénzügyi, gazdasági helyzetét és megállapította, hogy az önkormányzatnak még van lehetősége a nyáron
kifizetett juttatások 1 havi bruttó illetmények 75 %-ára történő kiegészítésére, de
egyénenként minimum bruttó 60 ezer Ft
év végi juttatásra.
A teljes összegre az a kiosztás napján is
aktív dolgozó jogosult, aki 2018. január 1-jén és azt követően is folyamatosan
munkaviszonyban áll és aktívan dolgozik. Részmunkaidős dolgozó esetében a
kifizethető összeg a munkaidejével arányos.
Amennyiben az állami és az egyházi
fenntartó már biztosított, illetve tervez további juttatást a dolgozói részére, a meghatározott keretösszegek a fenntartó által
biztosított plusz juttatás összegével csökken.
Az önkormányzati gazdasági társaságoknál ugyanazokat az elveket kell érvényesíteni, mint az önkormányzati alkalmazottak esetében.
A területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fogorvosi szolgáltatók szakalkalmazottjai
a nyár folyamán nettó 50.000 Ft/fő jutalomban részesültek.
A képviselő-testület a polgármestert felhatalmazta, hogy a városi szintű jutalomkeret terhére gondoskodjon e szakalkalmazottak nettó 30.000 Ft/fő összegű év
végi juttatásáról.

Támogatások
Az elmúlt évekhez hasonlóan most is készül évkönyv Tiszaújvárosról, mely egy

Csaknem 150 millió forintot fordít a testület az év végi juttatásra.
év történetét, fontos eseményeit örökíti
meg. Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár koordinálja a könyvkiadással kapcsolatos előkészítési és nyomdai munkálatokat. Ezer puhafedelű és
kétszáz keményfedelű évkönyv készül,
melynek nyomdai és szerkesztési költsége 3.485.000 Ft, ennek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat dologi kiadásainak terhére biztosította.
A Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület (figyelembe véve a Képviselő-testület által a 2018. évre már biztosított működési és létesítményhasználati támogatás összegét) a 2019. január 1. és 2019.
március 31. közötti időszakra 1.694.325
Ft működési és 715.725 Ft létesítményhasználati, a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu
és Sárkányhajó Egyesület 3.953.425 Ft
működési, illetve 1.670.025 Ft létesítményhasználati támogatásban részesült
a 2019. január 1. és 2019. március 31.
közötti időszakra.
A két klub egy egyesületi formában történő működésének megvalósítása érdekében az év során folyamatos tárgyalások zajlottak, és mindkét egyesület vezetője megfogalmazta a sportszervezetek egyesülési szándékát. Ehhez az egyesületek közgyűlési határozata szükséges.
Az említett támogatási összegek utalása
csak abban az esetben történhet meg, ha
az érintettek egyesüléséről szóló közgyűlési határozat hitelesített másolatát 2018.
december 15-ig benyújtják a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felé.
A Tiszaújvárosi Sport Club a zavartalan működés érdekében, szintén a 2019.
január 1. és a 2019. március 31. közötti időszakra 7.002.000 Ft működési és
4.622.375 Ft létesítményhasználati támogatást kapott.
A Tiszaújvárosi Triatlon Klub részére
2018. évi sportszakmai terveinek megvalósítása, valamint a zavartalan működés
fenntartása, a likviditási nehézségek elkerülése érdekében a képviselő testület - a
2019. évi egyesületi működési támogatási keret terhére - 3.000.000 Ft kiegészítő
működési támogatást nyújtott.

Az ülésen bemutatták a város 2019-es évfordulós logóját, melyet kolléganőnk,
Müller Noémi tervezett.

Foglalkoztatás
A képviselő-testület minden év novemberében áttekinti Tiszaújváros munkaerő-piaci helyzetének legfőbb jellemzőit,
változásait, így tette ezt most is.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának illetékességi
területéhez 16 település tartozik, ezért a beszámoló átfogóan mutatta be városunk, és
környéke munkaerő-piaci helyzetét, a kiemelt fontosságú adatok tekintetében azonban részletesen kitér a helyi mutatókra.
A térségben a munkanélküliség az elmúlt
5 évet alapul véve 2014-től 2016-ig folyamatosan csökkent, majd a következő
évben ismét növekedett, az utóbbi egy évben 9,3 %-kal csökkent a regisztrált álláskeresők száma.
Ugyanez a tendencia a helyi mutatókban
is, ugyanis a beszámoló a kiemelt adatok
tekintetében részletesen kitér Tiszaújvárosra.
A 2017 és a 2018 augusztusi munkanélküliségi adatokat összevetve megállapítható, hogy a munkanélküliek száma (449 fő)
12,8 %-kal csökkent. A nők és férfiak aránya felcserélődött, jelenleg a munkanélküliek 40 %-a férfi, 60 %-a nő. Az előző év-

Lengyel Lászlóné, a foglalkoztatási
osztály vezetője.
hez képest 40 %-kal csökkent a férfiak, viszont 22 %-kal nőtt a nők aránya a munkahellyel nem rendelkezők körében.
Városunk munkanélküliségi rátája 3,8
%. Ez a megyei átlaghoz (7,6%) és a járás egészéhez (5,5%) képest alacsonyabb,
szinte megegyezik az országos átlaggal,
mely 3,7%.
Az önkormányzat közvetlenül és közvetetten is befolyásolja a helyi, illetve a környező településeken a munkaerőpiac alakulását. Közvetett hatása van a kedvező helyi adópolitikának, valamint a településrendezési eszközök alakítása is beruházás-ösztönző környezetet teremtett a
gazdasági szereplők számára. Az önkormányzat, az általa fenntartott intézmények és cégek - mint foglalkoztatók - révén közvetlenül is hatást gyakorol a helyi
munkaerő-piacra.
(A testületi ülés egyéb témáira későbbi
számainkban visszatérünk.)
Ferenczi László

Mindenes
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Huszadik évfordulóját ünnepelte a nyugdíjas egyesület

Fiatal felnőttek lettek a nyugdíjasok

Együtt ünnepelték jubileumukat a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete tagjai a
Központi étteremben.
Varjas Lásznóné elnök köszöntötte az alapítók közül még jelenlévőket, Danhauser
Sándornét, Suller Istvánnét, Veres Józsefnét, Bártfai Antalt, Majoros Lászlónét és
a közel 20 éve tag Ormai Ferencnét.
A jelenlévők egy perces néma felállással
emlékeztek meg azokról a társaikról, akik
már nem lehetnek közöttük.
35 városi nyugdíjas 1998 decemberében
döntött úgy, hogy életre hívja az egyesületet. Ma csaknem hétszáz tagot számlál a
szervezet, de volt olyan időszak, amikor
ezren voltak egyesületi tagok. Akkoriban
így nyilatkozott lapunknak Aleaitner István, a szervezet alelnöke: „Több, mint
3000 nyugdíjas él a város közigazgatási területén. Sok mindentől függ, hogy a
hosszú munkáséveket követő megérdemelt pihenés mennyire tartalmas, örömteli. Az egyik - talán legfontosabb - szempont, hogy van-e további lehetősége a
nyugdíjasnak emberi, közösségi kapcsolatok kialakítására, megtartására, ápolására. Ezt a lehetőséget hivatottak megteremteni a klubok. A klubok viszont nem
jogi szervezetek, s behatárolt a működésük.” Az alapítók célja az volt, hogy bő-

A szülinapi torta.

Danhauser Sándor, az első elnök, kolléganői társaságában.
vítsék a szépkorúak lehetőségeit, koor- Ma is minden aktív nyugdíjas hozzá teszi
dinálják a klubok működését, felkutas- az általa képviselt értéket a közösség érsák a pályázati lehetőségeket, egészség- téktárához, így lesz egyre nagyobb, együgyi, kulturális és szabadidős programo- re színesebb az az örökség, amit gondozkat, kirándulásokat szervezzenek. Az el- ni kell.
ső elnök, Danhauser Sándor 14 évig él- Bráz György polgármester köszöntőjében
vezte a tagság bizalmát. Az egyesület má- hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy a vásodik elnöke Boros József volt, őt követte rosban működő időskluboknak van egy
2 éves elnökletével Sóvágó Gábor. Immár közös érdekképviselete, hiszen ezek a szerkét esztendeje áll a szervezet élén Varjas vezetek folyamatosan kapcsolatban állnak
Lászlóné, aki ünnepi beszédében elmond- egymással, közös programokat szervezta, hogy az idén 18. alkalommal rendez- nek, közös céljaik vannak, sok mindenben
ték meg a szépkorúak nemzetközi találko- együtt tudnak működni, segítik egymást.
zóját, az Aranylakodalom is 17 éves már, A városvezető azt is elmondta, hosszú idő
ahol együtt ünneplik a házassági fogadal- után jó, hogy végleges helyére költözhemukat megerősítő párokat, és 14 éves a tett az egyesület, ez is segítséget jelent abBalogh Sándor amatőr versíró és vers- ban, hogy nyugodt, kulturált körülmények
mondó gála is. A testvérvárosokkal szo- közt tevékenykedhetnek a tagok. A tiszaújros kapcsolatot ápolnak, már 13. alkalom- városi nyugdíjasok nagyon aktív életet élmal koszorúztak együtt a Barátság kopja- nek, és az volna a jó, ha ez így is maradfánál. Azt is elmondta, hogy ma Tiszaúj- na, arra kérem őket, bármilyen problémávárosban nyugdíjasnak lenni jó, és ez az juk adódik, továbbra is bizalommal fordulelődök munkája, és számos más együtt- janak hozzánk, segítünk, amiben tudunk működő szervezet mellett az egyesületet fogalmazott a polgármester.
támogató önkormányzatnak köszönhető. Az egyesület az ünnepség alkalmából egy
Ennek ékes bizonyítékaként 10 évvel ez- kiadvánnyal is készült, amely fotókkal
előtt a Parlamentben városunk vezetősé- foglalja össze az elmúlt húsz év legemlége megkapta az „Idősbarát Önkormány- kezetesebb pillanatait.
zat” címet.
Radácsi Zsuzsa

Aranyérmes kozmetikus

Zsófia, a szempillák királynője

Szemtelenül fiatal lány fogad minket, barátságosan berendezett saját kozmetikai és
műkörömépítő szalonjában.
Hell Zsófia még csak a húszas
éveiben jár, mégis a falon sorakoznak az oklevelek, versenyeredmények.
A legutóbbira a legbüszkébb. Nem csoda,
hiszen a Budapesten megrendezett Európa Kupán, ahol a szépségipar összes ága
képviseltette magát, első helyezést ért el
szempilla 2D kategóriában.
- Mit jelent, hogy szempilla 2D?
- Minél magasabb a D előtti szám annál
sűrűbb a szempilla - magyarázza Zsófia,
kozmetikus, műkörömépítő és szempilla stylist. - Az 1D azt jelenti, hogy minden meglévő szempilla mellé kerül egy
műszempilla, a 2D, úgynevezett duplázó technika, amikor egy saját pilla mellé két műszempillát helyezünk fel, és így
tovább. Azért szeretem a 2D kategóriát,
mert bár természetes marad a megjelenés,
mégis kicsit feltűnőbb keretet kap a szem.
- Miért gondoltad úgy, hogy elindulsz
ezen a versenyen?
- Az igazság az, hogy nem terveztem, hogy
indulok. Egy kedves ismerősöm kérdezte,
hogy nem akarok-e részt venni. Végül is
azt gondoltam, miért ne? Az utolsó utáni
pillanatban sikerült a nevezésemet leadni,
és mivel rengeteg részvevő volt, csak úgy
fértem be, hogy vittem a saját kozmetikai
ágyamat. Az én kategóriámban körülbelül
30-an voltunk. Közel két és fél óra állt rendelkezésünkre, hogy felragasszuk a műszempillát. Dél körül lett vége a versenynek, az eredményhirdetést pedig este hat
órára tervezték. Én, megmondom őszin-

Zsófiát unokatestvére beszélte rá, hogy kozmetikus legyen.
tén, nem akartam megvárni, mert úgy vol- kerülsz, aminek előnye, hogy meghívnak
tam vele, hogy minek maradjuk ott olyan előadást tartani, vagy kikerülhetek világsokáig, hiszen valószínűleg helyezést sem versenyekre. Tehát elismernek. A felkéérek el. Aztán csak úgy alakult, hogy eltelt szülések és a versenyek során is tanulok,
az idő és maradtunk. Óriási meglepetés- fejlődök, és ettől több leszek.
ként ért, hogy a kategóriámban a legjobb- - Mióta dolgozol a szépségiparban?
nak értékelt a zsűri.
- Négy éve vagyok kozmetikus. Fodrász
- A falakon mindenhol oklevelek, verseny- szerettem volna lenni, de az unokatestvéeredmények. Miért tartod fontosnak azt, rem akkor már végzett fodrász volt és ráhogy részt vegyél a megmérettetéseken?
beszélt, hogy legyek inkább kozmetikus,
- Az a tapasztalat, hogy a szépségipart nem és akkor közös szalont tudunk nyitni. A
igazán ismerik el az emberek. Ugyanak- közös szalon ugyan nem jött létre, de nem
kor gomba módra szaporodnak a kozme- bántam meg, hogy ezt a szakmát választikai, fodrász és műkörmös szalonok, itt, tottam. Mellette elvégeztem egy műköröTiszaújvárosban is. Nagyon jólesik, hogy mépítő tanfolyamot is, tehát a szépségipar
nem csak a városból alakult ki a vendég- mindkét ágában tevékenykedem. Saját
köröm, hanem járnak hozzám Miskolc- vállalkozásomat viszem, aminek terméról, vagy Kazincbarcikáról is. A kozmeti- szetesen a jó oldala, hogy én osztom be
kába járók között terjed a hír, hogy ki mi- az időmet, viszont rendszeresen dolgolyen szakember, de a szakma előtt ezek zom hétvégéken is. Kikapcsolódásra nem
a versenyek számítanak. Hiszen, ha itt jó nagyon marad időm.
eredményt érsz el, a szakma látókörébe
ema

2018. december 6.
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Társadalmi
szerepvállalás

A Birla Carbon Hungary Kft.
idén is csatlakozott a Dr Pepper
Holding Kft. jótékonysági felhívásához, részt vett a VI. Cégek
Sportrangadója rendezvényen, a
régió több vezető gazdasági szereplőjével együtt.
A rendezvényen vállalatunk football és streeball csapatával is nevezett a jó cél érdekében. A barátságos mérkőzésekre a nevezési díj mellett felajánlásokat is fogadtak a Velkey Gyermekegészségügyi Központ Gyermeksebészeti-, Traumatológiai és Égési
Osztálya számára, hogy Dublino Beverly székeket tudjanak vásárolni a kórtermekbe, melyeket a beteg gyermekek ágya mellé helyeznek el.
A hivatalos átadási ünnepség november 30-án volt a Gyermekegészségügyi Központbam. Az eseményen az osztály orvosai
mellett jelen volt Tóth István a B-A-Z Megyei Központi Kórház
orvosigazgató-helyettese, valamint a támogató vállalatok képviselői is. A kiemelt támogatók között szerepelt a Birla Carbon
Hungary Kft. A koromgyár részéről az ünnepségen Oláh Péter,
a Black Bulls streetball csapat képviselője, beruházási mérnök,
Leskovics Miklós EHS igazgató és Petrányiné Makó Viktória
irodavezető volt jelen. A hivatalos ünnepség után lehetőség nyílt
a kórházban lábadozó kicsiket is meglátogatni. Számukra vállalatunk dolgozóival közösen plüss játékokat és édességeket gyűjtöttünk, amit személyesen tudtunk átadni a gyerekeknek.
A Birla Carbon elkötelezett a fenntartható fejlődés mellett a társadalmi szerepvállalás felé; rendszeresen támogatja a gyermekeket, az oktatási intézmények munkáját, valamint szem előtt
tartja Tiszaújváros fejlődését, a zöldterületek megújulását.
Petrányiné Makó Viktória
irodavezető
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Nagy hidegben
jó a sál!

Nagy hidegben jó a sál - énekelték a Böjte-házakban lakó gyerekek a Felnőni Tilos! nekik, róluk íródott dalában.
Élményekkel és szeretettel telve tértünk haza arról az utazásról,
amit november elején kezdtünk szervezni. Akkor még csak azzal a céllal, hogy néhány dallal örvendeztessük meg az erdélyi
és székelyföldi Böjte-házakban lakó gyerekeket. Azt gondoljuk,
hogy a Felnőni Tilos! a legnagyobb sikert könyvelheti el eddigi pályafutása során azzal, hogy sikerült megvalósítani mindazt,
amit elterveztünk: 3 helyszínen adtunk nagy sikerű koncertet,
ahol a nekik írt dal megtanítása és közös előadása volt a fő mozzanat. Szívmelengető érzés volt, amikor közel száz gyerek egy
szerény kápolnában teli torokból énekli, hogy „Jónak lenni jó”.
Az összegyűlt sálakból 310 db talált eddig gazdára, de még sok
ház van, sok gyerek, és sok lelkesedés van bennünk, hogy a tél
folyamán további házakat látogassunk meg, hogy nekik a nyakuk, nekünk a lelkünk melegedjen.
Az úthoz óriási segítséget nyújtott a Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány támogatása, amely komoly anyagi forrással járult hozzá ehhez a küldetéshez. Itt szeretnénk újra köszönetet mondani a
magánembereknek és intézményeknek, akik mellé álltak a kezdeményezésnek.
Bővebb élménybeszámolót olvashatnak az érdeklődők a Felnőni Tilos! facebook oldalán. Ugyanitt bárki kérdéseket tehet fel
élményeinkről.
Boldogan adjuk át a gyerekek üdvözletét, velük együtt kívánunk
mindenkinek Boldog, békés ünnepeket!
Badonics Adrienn és Balaton Endre - a Felnőni Tilos!

Nagy az öröm az egyik Böjte-házban.

2018. december 6.

Internetes vásárlás

Kényelmesen,
óvatosan!

Megkezdődött az ünnepi roham. Ezt kerülhetjük el az internetes vásárlással.
A legnépszerűbb karácsonyi ajándékok idén is a
ruhák, játékok és a műszaki cikkek. A legtöbben
ezeket keresik az üzletek polcain. Vagy az interneten. Ma már a vásárlók több mint 50%-a online
vásárol. Nem csoda, hiszen kényelmes, nagy a választék, és kérésünkre akár háztól házig szállítja a
futár, így nem kell a bevásárlóközpontokban tülekedni.
- Karácsony előtt észrevehetően megnő a forgalom - mondta Fábiánné Elek Zsófia, akinek négy éve van egy ruhákat forgalmazó
webáruháza. - és bizony az a tapasztalat, hogy évről évre egyre
nő az internetes vásárlási kedv. Azt is megfigyeltem, hogy ahogy
bejön a rossz idő, hamar sötétedni kezd, az emberek egyre kevésbé szeretnek a boltokban bolyongani. Kényelmesebb otthon,
a meleg szobából elintézni a vásárlást.
Az internetes vásárlásnak azonban nem csak előnye van. Szembe kell néznünk a veszélyekkel is. Az online térbe lépve ugyanis olyan dolgokra is oda kell figyelnünk, amikre nem is gondolunk, akkor amikor boltban vásárolunk.
- Ellenőrizzük le az árust! Legyen feltüntetve a székhelye, és
a cég elérhetőségei. Mindenképp legyen elérhető telefonszáma
és email címe - kezdi a sorolást Surányi Péter Balázs, minősített információs rendszer biztonsági szakértő. - A kisebb weboldalak helyett a nagyobb, ismert internetes áruházaknál vásároljunk! Nézzünk utána, volt-e panasz az eladóra, illetve milyen feltételekkel lehet visszaküldeni az árut! Ha sokkal olcsóbb
a termék, mint más oldalakon, akkor gyanakodjunk csalásra, a
termék nem megfelelő minőségére. Amennyiben kártyával szeretnénk fizetni, a legtöbb oldal automatikusan átirányít a bank
weboldalára, ahol fizethetünk, ha nem ad az oldal ilyen lehetőséget, akkor ne adjuk meg a kártyaszámunkat. Csak ismert hálózaton keresztül adjuk meg a kártyaszámunkat, tehát nyílt, ingyenes wifi kapcsolaton keresztül soha ne vásároljunk, hiszen
nem tudhatjuk, hogy a szolgáltató hogyan ellenőrzi az adatforgalmat. Majd végül a bank- és hitelkártyánkat is rendszeresen
ellenőrizzük, és ha ismeretlen forgalmat tapasztalunk, azonnal
forduljunk a bankhoz és tiltassuk le a kártyát.
Ha ezeket a szabályokat betartjuk kisebb az esélye annak, hogy
rossz tapasztalataink lesznek. Bár még így is előfordulhat, hogy
nem vagyunk megelégedve az árussal vagy a termékkel. Ilyen
esetben a fogyasztóvédelem segít nekünk.
- Mindenképpen fontos tudni, hogy joga van a vásárlónak az elállási joghoz, ami azt jelenti, hogy kézhezvételtől számítva 14
napon belül visszaküldheti a terméket. Jogszabály írja elő, hogy
az internetes oldalon fel kell tüntetni az elállási jog nyilatkozatát
a szerződési feltételeknél, ennek a használatát ismertetni kell a
fogyasztóval, illetve mindazokat az eseteket is le kell írni, amire az elállási jog nem vonatkozik - nyilatkozta lapunknak Pokorniné Czipó Éva, fogyasztóvédelmi szakügyintéző. - Például az
egyedileg elkészített termékre, mint egy egyedi pólóra vagy bútorra nem mondhatjuk, azt, hogy nem kérjük. De ilyenek a zárt
csomagolású termékek is, amik egészségvédelmi, vagy egyéb
higiéniai szempontból felbontva már nem küldhetők vissza. Az
elállási szándékot írásban kell jelezni, e-mailben vagy postán elküldve, mivel a későbbi jogvita esetén neki kell bizonyítani azt,
hogy a nyilatkozatát a szolgáltatónak elküldte. Emellett haladéktalanul vissza kell küldeni a terméket is, mivel a szolgáltató
csak akkor köteles visszafizetni a vételárat, ha visszakapta a terméket. A kereskedőnek teljes vételárat kell visszafizetnie, semmilyen jogcímen nem vonhat le belőle. Az elállási jog minden
olyan termékre vonatkozik, amit az Európai Unió országaiban
vásároltunk. Probléma esetén az Európai Fogyasztói Központ
ingyenesen közreműködik. Jogvita esetén a Tiszaújvárosi Járási Hivatalhoz tájékoztatásért lehet fordulni, de hatásköre a helyi
hivatalnak nincs ebben az ügyben. Ha az internetes oldalon nem
megfelelő tájékoztatást kaptunk, akkor a megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz lehet fordulni.
Óvatosnak kell lennünk, ha úgy döntünk, hogy az interneten
szerezzük be az ajándékokat. Bár a karácsony állítólag elsősorban a szeretet ünnepe, mégis az évnek ez az időszaka az, amikor
a kereskedők mindent el akarnak adni, mi pedig sokszor felelőtlenül vásárolunk és mindent megveszünk.
ema

Ünnep

5. oldal

Mikulástól karácsonyig

Békesség, együttműködés, odafigyelés

Alma és fahéj illata lengi be a
teret, csengettyű szól a távolból, szép lassan gyülekeznek
az emberek, pislákol az adventi koszorún az első gyertya lángja, és ugyanúgy közösen ünnepelünk, mint hosszú
évek óta. Mikulástól egészen
karácsonyig.
- Nagyon jó ezt látni - mondta köszöntőjében dr. Fülöp György alpolgármester -,
nagyon örülök, hogy valamennyi történelmi egyházunk képviselője itt tud lenni.
Ez is szimbolizálja, hogy ebben a városban békesség van, együttműködés van és
odafigyelünk egymásra. Különösen fontos ez az adventi időszakban. Mindannyian tudjuk, hogy ez a várakozás ideje, és
milyen érdekes, hogy a hétköznapokban a
várakozás türelmetlenséggel párosul, feszültek vagyunk, ha várni kell. Most ez
egy különleges várakozás, hiszen a karácsonyt várjuk, hogy megünnepelhessük
Jézus születését. Nekünk, lokálpatriótaként gondolkodó tiszaújvárosiaknak ez
azt jelenti, hogy szeretnénk együtt önökkel, a tiszaújvárosiak nagy családjával
közösen ünnepelni.
A történelmi egyházak képviselői közöl
elsőként Jeviczki Ferenc görögkatolikus
parókus szólt a nézőkhöz.

A legkisebbek, a református óvodások léptek először műsorral a színpadra.
kérni mindenkit, hogy keressük meg ezeket az embereket, vigyünk nekik ajándékot, ha mást nem, a szavaink kedvességét.
Örülök annak, hogy ez a rendezvény egyre nagyobb támogatást kap és hétről-hétre együtt élvezzük a szeretetvendégséget.
Ez az első év, amikor minden adventi vasárnapon lesz olyan, aki fontosnak tartotta, hogy támogassa a szeretetvendégséget.
Az ünnepi díszkivilágítás felkapcsolá-

A Kazinczy iskolások több hétig készültek műsorukra.
- Amikor karácsony ünnepére készülünk,
feltehetjük a kérdést, hogy kicsoda Jézus
Krisztus. Nagyon fontos, hogy tudjunk
erre válaszolni. Mert nem csak a keresztény kultúráról van szó, hanem a keresztény élet igazságáról. Jézus olyan valaki,
akinek nagyon szoros kapcsolata van, elválaszthatatlan és örök kapcsolata van az
igazán jóval, az Istennel. És ez az Úrjézus
meghív bennünket is, mint tanítványait is,
hogy kövess engem.
Dr. Varga István református lelkész János
evangéliumát idézte köszöntőjében.
- Ezt mondja Jézus: én vagyok a világ világossága, és aki engem követ, nem jár
sötétségben, hanem övé a mennyek világossága. Kívánom mindenkinek ezt a
mennyei világosságot már most ezen az
estén - mondta.
Pásztor Pascal római katolikus plébános
közös imára hívta a résztvevőket, majd
megszentelte a város adventi koszorúját.
- Advent napjai emlékeztessenek minket
Jézus Krisztusra - mondta Pascal atya.
- Add, hogy amikor vasárnaponként új
gyertyát gyújtunk, újabb erővel növekedjék bennünk Krisztus iránti szeretetünk. Készítsd elő szívünket születésének
megünneplésére.
Bráz György polgármester köszöntőjében
hangsúlyozta, nagyon sokan dolgoztak a
háttérben azon, hogy ilyen szép legyen a
város, maga a rendezvénysorozat.
- Nagyon örülök annak, hogy újra ilyen
sokan vagyunk - mondta a polgármester
-, és újra fontosnak tartjuk azt, hogy hétről-hétre együtt készülődjünk, várakozzunk. Érdekes világban élünk. Nagyon
sokan lesznek, akik magányosan, egyedül fognak készülődni. Én arra szeretnék

sa után elsőként a református óvodások,
majd a református iskolások léptek színpadra karácsonyváró műsorukkal.
- Több hete készülünk a műsorra - mondta Csehi Panna, a Kazinczy iskola diákja
-, arról szólt, hogy örüljünk a karácsonynak, mert ez a világ legszebb ünnepe.
Szerintem is a legszebb ünnep, mert akkor született a megváltó, és ő volt az, aki
megmentette az emberiséget. Izgalommal
várom már a karácsonyt, hiszen én szoktam díszíteni otthon a fát.
A humánszolgáltató központ nyugdíjas
klubjai igen aktívak voltak idén, már ami
a szeretetvendégséget illeti. Több mint
nyolcvanan sütöttek édes és sós finomságokat, hogy ezekkel kínálják meg a térre látogatókat. Kopcsó Józsefné szilvalekváros, diós és mákos-vajas süteményt hozott.
- Akinek unokája van, annak kötelező
sokszor sütni - mondta -, így karácsonykor is. Itt lesz most a család apraja-nagyja, nagyon boldog vagyok emiatt, nagyon
készülök rá.
A nap zárásaként a Tiszaújvárosi Református Énekkar lépett a színpadra. A folytatásban december 6-án 16 órakor Nika
érkezik majd a térre, majd a Mikulás, aki
ajándékokat ad a gyerekeknek.
Fodor Petra

Hideg volt advent első vasárnapján, jólesett a meleg ital .

A nap zárásaként a Tiszaújvárosi Református Énekkar lépett fel.

História/Tradíció

6. oldal

A Tiszapalkonyai Erőmű alapítása 3.

A Tokaj-rakamazi erőmű beruházási célja

A módosított első ötéves terv keretszámai
azt mutatták, hogy a lefektetett fejlesztések végrehajtásához az erőműkarbantartást, a szükséges tartalékokat, a meglévő
erőművek termelését és az energiaimportot figyelembe véve az első tervidőszakban 700 MW, a második ötéves terv időszakában 500 MW teljesítményt adó új
erőmű létesítése válik szükségessé (ös�sz. 1200 MW, amiből 250 MW vízenergia). Mivel az erőművek telepítésének
kérdését tíz- éves perspektívában vizsgálták (tízéves villamosítási terv) és a második ötéves tervre 950 MW összteljesítményű, szénre telepített erőművekről kellett gondoskodni, ezért az Országos Tervhivatal (OT) és az Erőműtervező Vállat a
telepítések tervezését már 1951 tavaszán
megkezdte.
A telepítéseknél elsődlegesen azt mérlegelték, hogy az erőműveket feketeszénre, alapszénre (jó minőségű barnaszénre),
közepes minőségű barnaszénre vagy lignitre telepítsék-e. Az eredmény egy 19+5
erőműből álló lista lett, amit az OT határozatban is elfogadott. Szénerőművek: Mátrai Erőmű, Inota, Dunapentele, Borsod I.,
Tokaj, Pécsújhely, Sióagárd, Szentendre,
Bodajk, Nagybátony, Szombathely, Komló (bővítés), Ózd (bőv.), Tatabánya (bőv.),
Csepel (bőv.), Diósgyőr (bőv.), Dorog
(bőv.), Almásfűzitő (bőv.), ipari ellennyomásos erőmű. Vízerőművek: Tiszalök,
Tiszabő, Szeged, Visegrád, víztároló csúcserőmű. A listából számunkra két erőmű
lényeges: a gyenge és közepes minőségű
barnaszénre telepített, a Borsodi-medence energiaigényét részben fedező Borsod
I. erőmű, amelynek építése Berentén ekkor már tartott és 1955-ig 192 MW áram
termelését irányozták rajta elő. A másik
a tokaji erőmű: „A borsodi iparvidék, továbbá az ország keleti részére települő
ipar energiaellátására a borsodi erőművön kívül további erőmű telepítése szükséges. Ennek az erőműnek a szénellátására a bányászat adottságainak figyelembevételével csak a borsodi szénmedencét
lehet számításba venni. Az erőmű 195456 évre 200 MW teljesítményre épülne.” (Az erőművet azért 200 MW-ra állították be, mert az 1951. április 27-i csehszlovák-magyar alumíniumipari és energiakooperációs államközi egyezményben
a csehszlovákok a magyar állam részére
nyolc darab, 125 t/óra teljesítményű kazán és egy 200 MW teljesítményű turbógépcsoportból álló erőmű teljes gépészeti berendezésének leszállítását vállalták.)
A „T” erőmű kódnévvel ellátott Tokaj(-rakamazi) erőmű beruházási célját

Az egyik 50 MW-os csehszlovák Skoda gőzturbina a Tiszapalkonyai Erőműben.
1951. május 23-án tárgyalta ki az OT. A visszahűtéses turbinák hiánya miatt a tertelepítéssel kapcsolatos gazdasági terve- vezett időre nem is lehetett megvalósítazés során a szóba jöhető telephelyek kiér- ni. Ezeken kívül a Sajó völgyében frisstékelése már annak figyelembevétel tör- víz-hűtéses rendszer helyett hűtőtornyos
tént, hogy az erőmű mellé vegyipari kom- megoldást kellett volna alkalmazni, ami a
binát fog települni. A telepítéssel kapcso- többlet szénfogyasztásból kifolyólag nem
latban lényegében két változatot mérle- gazdaságos. Számoltak azzal is, hogy
geltek: szénbázisra vagy vízbázisra való munkaerő tekintetében a Borsodi-metelepítést. E két tényezőn kívül tekintet- dence erősen túlterhelt és az erőmű minbe vették a munkaerő-biztosítást, az ener- den egyes dolgozója számára lakást kelgiafogyasztó és az iparosítandó terüle- lene építeni. Helytelennek tűnt a szénbátek elhelyezkedését, valamint azt a szem- zisra való telepítés azért is, mert az erőmű
pontot, hogy az erőmű, mint energia- és Miskolchoz túl közel esne, ami ipari súlygázszolgáltató egység ipartelepeket fog pontképzés szempontjából kedvezőtlen.
vonzani. A szénbázisú erőmű telephe- A vízbázisra, vagyis a frissvíz-hűtésre valyére Sajószentpéter–Berente környékét ló telepítés kérdésének vizsgálata azt munézték ki, mivel ott volt szénosztályozó. tatta, hogy a borsodi szénmedence köA telepítés kérdéseit vizsgálva megálla- zelében csak a Tisza jöhet számításba,
pították, hogy az üzemeltetéshez szük- mert a szükséges 8,5 m3/sec. vízhozam
séges napi 560 vagon szenet bányászat csak itt biztosítható. A Tisza menti teleszempontjából a legelőnyösebben Bor- pítés fő előnyeként jelentkezett, hogy az
sodból lehet biztosítani. A borsodi szén- itteni munkaerő-felesleg előnyösen kapbázis felhasználását az is indokolta, hogy csolható be az iparba és az erőmű mellett
az ország többi bányavidéke erősen le- ipartelep létesíthető. A Tisza menti telepíterhelt volt és az erőművek nagy része a tés mellett szólt az is, hogy a csehszlováDunántúlon helyezkedett el. Úgy látták, kok csak frissvíz-hűtéses turbinákat tudhogy a szénerőműnek előnyére válna az tak biztosítani és az első 50 MW-os együzemköltségben jelentkező évi 9 millió Ft ség 1954-ben való üzembe helyezésémegtakarítás, ami nagyrészt a rövid szál- nek időpontját csak ilyen turbina alkallítási távolságból származott. Hátrány- mazása esetén tudták vállalni. Energiaelként jelentkezett, hogy zsúfoltságot idéz- látás szempontjából a Nyírség és a Hajne elő a Sajó völgyében, ami üzemelteté- dúság az a terület, amelyet a jövőben fejsi és honvédelmi szempontból előnytelen, leszteni szándékoztak és az épülő ipartehiszen az épülő berentei erőművel együtt lepek részére szükséges energiát a Tokaj–
kb. 400 MW-os erőműbázis keletkezne, rakamazi erőműből akarták fedezni. Hátami az országos erőmű-kapacitás 25%-a. ránya a szénszállításból adódó üzemköltIlyen mérvű koncentráció pedig nemcsak ség-többlet és a Miskolc–Budapest vasbiztonsági, hanem műszaki szempontból úti fővonal leterhelése volt, hiszen a szénis előnytelennek tűnt, ugyanis nagy telje- szállítás napi hat vonatpárt tenne ki, ami a
sítményű kapcsolókra és fojtótekercsekre vasútvonal kapacitásának 8%-a.
lett volna szükség, valamint az 50 MW-os
Kákóczki Balázs

kronika@tiszatv.hu

Szüreti mulatság a Hunyadiban

Az ősz egyik legszebb eseménye a szüret.
Dalok, mesék, népszokások, babonák színes szövevénye övezi a magyar szőlőt, a
magyar bort.
A szüret nemcsak munkát, hanem örömünnepet is jelent. Vidámság és jókedv
üt ekkor tanyát a szőlőkoszorúzta hegyekben és a szőlőskertekben.
Hajdan kihagyhatatlan eseménynek számított, melyre készültek, és egy egész
éven át emlékeztek a családok.
Szüretkor kivonult a falu apraja- nagyja a
hegyre, és eljöttek a rokonok, a barátok,
hogy segítsenek a munkában, majd virradatig tartott a mulatság, folyt a bor.
November 23-án, a szüreti díszletbe öltözött aulában, a 3. a és 3. b osztályos tanulók egy nagyon hangulatos szüreti hagyományőrző műsorral elevenítették fel a
népszokásokat.
A „szőlőpásztorkodó” kislányok csengő énekszója, az Érik a szőlő kezdőtánc,
és a nyárbúcsúztató kedves rigmusok már
az elején jókedvre vidították a közönséget.
Szüreteltek, majd vigadtak, a fülbemászó
népzenékre több koreográfiában nagyon
ügyesen táncoltak. Közben vicces strófák-

ban élhettük át, mi is folyik a szőlőhegyen.
Hogyan megy a munka, teli van-e már a
puttony, a kosár, hogyan mulat a csősz a
présház előtt, megtalálta-e a szíve párját, aki kereste, és folyt a must is a lopóból. Nagy volt a dínom-dánom, gyönyörűen szólt a nóta, és a népviseletbe öltözött
kisdiákok élvezték, mint ahogyan mi is a
közönség soraiból. A műsor végén min-

den vendéget finom pogácsával kínáltak. A
szüreti forgatókönyvet és tánckoreográfiát Czár Judit Bianka néni „álmodta meg”,
és karöltve Nagyné Tóth Zsófia, Majoriné
Veres Éva és Ráczné Csordás Tímea tanár
nénikkel tanították be a gyerekeknek.
Köszönjük ezt a vidám műsort, nagyon
élveztük.
Borjus Virág 7. a

2018. december 6.

Szederkényi füzetek

Hagyományok
és szokások

Még a karácsonyi ünnepek előtt megjelenik a Szederkényi füzetek második része, a Szederkényi hagyományok és szokások című kiadvány, melynek
Füredi Zsuzsanna a szerzője.
A könyvecske az egykori tiszaszederkényi mindennapokat tárja az olvasók elé, az abban résztvevők elmondásai, élményei alapján. A kiadványhoz Urbán Anett etnográfus
írt ajánlást, melyben többek között
ez áll:
„A szerző e hiánypótló munkájából azt az időszakot ismerhetjük meg, amikor a falusi élet rendje napról-napra, évszakról-évszakra diktálta a tennivalókat. Az egyes
életszakaszok bemutatásában, a kiemelkedő események leírásában és a babonák, hiedelmek közlésében is találhatunk erre bizonyítékot.
Egy másik fontos, a korszakra jellemző tényező, amely átszövi
a kiadvány egészét, az a közösség. A faluban az emberek személyes ismertségben, napi kapcsolatban álltak egymással. Ennek
alapja az egységesség és a minimális társadalmi különbség volt.
Segítetté egymást jóban-rosszban.
A kötet utolsó része a hiedelmekkel, babonákkal foglalkozik. A
szerző e gyűjtése azt is hűen tükrözi, hogy néhány évtizeddel ezelőtt milyen szoros kapcsolatban állt a falu lakossága a természettel és hogy a történések értelmezéséhez az elődeik által rájuk
hagyományozott ismereteket használták fel magyarázatként. Az
előzőekből is kitűnik, hogy a néprajzi gyűjtés fontossága napjainkban felértékelődik, hisz nem tudhatjuk, hogy meddig tart
még az az időszak, amelyben a múlt szemtanúi saját maguk mesélhetik el nekünk ezeket az érdekes történeteket.
Ajánlom e kiadványt mindenkinek, hiszen a múlt emlékei tudományos ismereteket hordoznak, és élményt nyújthatnak a mai
ember számára is.”
- Azoknak a régi hagyományoknak és szokásoknak a felkutatása, amelyek elkísérték a szederkényi embereket a születéstől
a halálig, - a legfontosabb ünnepeken át a gazdasági munkák
elvégzéséig, - igen megtisztelő feladat és életre szóló élmény
volt számomra – írja Füredi Zsuzsanna a füzet elején, köszönetet mondva mindazoknak, akik segítették, támogatták a kiadvány elkészítését, megjelentetését.
A szerző hálás szívvel gondol azokra, akik megosztották vele
gyermekkoruk és fiatalságuk emlékeit, szeretettel és türelemmel magyarázták el, hogy mitől volt az a nehézségekkel teli élet
mégis szép és nyugodt: Balogh Bertalanné, született Lovász Jolán, Csillik Barnabásné, született Lovász Borbála, Csillik Barnabás, Éles Mihályné, született Tóth Irma, Kiss Gyuláné, született Vékony Szidónia, Bányai Lajosné, született Bódogh Ida.
f.l.

kronika@tiszatv.hu

A legmosolygósabb
eladó

Kétlem, hogy van a városban kedvesebb, készségesebb eladó,
mint Saci, azaz Rózsa Sándorné.
Kicsi zöldségesben dolgozik, a régi nevén Bükk ABC mellett. Ő
nemcsak eladó, ő barát, pszichiáter egyben, hisz úgy még nem
ment ki tőle vásárló, hogy pár kedves mondata ne lett volna hozzá. (Súlyos problémája ellenére, hisz köztudott, hogy férje évekig súlyos betegségben szenvedett, majd sajnálatos módon elhunyt.) Egy kis politika, napi események, vagy netán gond a
családban, gyermekekkel. Akár orvostól jövet után is betértünk
hozzá, egy kis csevegésre. Volt, aki nem sietett haza, az félreállt, megvárta míg 2-3 vásárló elmegy, utána folytatták, ahol abbahagyták. Életemben nem láttam idegesnek! Mindig Anikának
szólított. Nekem is kapóra jött, amikor bezárt a családias fürdőmedencés üzemi óvoda az erőműben, és szinte évekig padlón
voltam. Akkor még nem volt óvónőhiány és természetesen a fiatal óvónőket vették fel, mivel nekik kevesebb bért kellett fizetni.
Nemrégiben megpróbált nyugdíjba menni, de látom, hogy újra
fel-feltűnik a boltban. Beszéltem vele a Facebookon és mondta,
nagyon hiányoznak a vevői, a jó kis csevegések. Nyugdíjba vonulásakor millió jókívánságot kapott, most, hogy visszatért, 80nál is több üzenet záporozott neki.
Feldúsított bolttal, kiszélesített kínálattal várja vevőit heti néhány alkalommal, és hozzá egy kedves mosollyal, pár kedves érdeklődéssel családról, egészségről, mert szerintem nincs olyan
vevője, akit nem ismer névről.
Köszönjük Saci, hogy az életünk része vagy, egyben további egészséget a munkához, és kellemes karácsonyi ünnepeket
a családnak!
Végszóként még elmondom, hogy ne is próbálkozzon senki felülmúlni, mert az a bolt már örökre „Saci boltja” marad.
Remspergerné Jaloveczki Anna

Kultúra
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Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár
DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Városháztér
December 6. (csütörtök), 7. (péntek), 9. (vasárnap), 16.00 óra
Mikulástól karácsonyig
Derkó MiniGaléria
Hajdu József – Fények és Formák
című kiállítása január 10-ig

VÁROSI KIÁLLÍTÓTEREM
Karácsonyi Művészeti Vásár
december 9-től

TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Óvárosi KULT Galéria
Tóth Ferenc Hazatérő kacsafarkú vándor szender című kiállítása
január 5-ig

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
Az erőmű és a készenléti lakótelep
A Tiszaújváros Települési Értéktár Testület kiállítása
január 12-ig
December 8. (szombat) 11.00 óra		
„Angolozó” társalgási klub
December 12. (szerda) 17.30 óra
Ki kapcsolta ki az agyam? – ismeretterjesztő előadás

TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR
December 14. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután
A programokkal kapcsolatos részletes információkról az intézmény honlapján, facebook oldalán, illetve a megjelenő havi programfüzetből és plakátokról tájékozódhatnak.
2018. november 5-étől a Derkovits Művelődési Központ
jegypénztárának nyitvatartása az alábbiak szerint változott:
HÉTFŐ – KEDD - CSÜTÖRTÖK
		

8.00-12.00 és 13.00-16.00

SZERDA

8.00-12.00 és 13.00-18.00

PÉNTEK

8.00-12.00

A belépődíjas programok esetében pénztárnyitás az előadás
előtt egy órával!

A Tisza TV műsora
December 6., csütörtök
9:00 Héthatár: Átadták a Barcsay teret - Ülés után - Karácsonyra készülve - Hajdu Imre új könyve - Sport
18:15 Hétről- Hétre: Advent első vasárnapján - Közelmúlt Sport
18:45: Fogadóóra Bráz György polgármesterrel
(A műsor a szerdai adás ismétlése)

December 12., szerda
18:00 Héthatár: Mecénás-ösztöndíjosztó - Szederkényi gyertyagyújtás - Focibankett - Fenyőfakínálat - Mikulásfutás
18:15 Hétről-Hétre: Mikulástól karácsonyig - Év végi rendezvények - Közelmúlt - Sport

December 13., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

7. oldal

Profi szervező, amatőr festő

Hazatérő kacsafarkú vándor szender

Az amatőr alkotók kiállításának idei utolsó tárlata nyílt
meg az Óvárosi KULT Galériában. A gyűjteményben
a Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár népművelője, Tóth Ferenc amatőr
festő mutatkozik be. Munkáit többször válogatták már be
a Miskolci Téli Tárlatra, első
önálló kiállítása az év végéig
látható Tiszaszederkényben.
- Sok művész kiállítását rendezte már,
most azonban az ön festményeit akasztották a paravánokra. Akasztották vagy
akasztotta?
- Ezen most más dolgozott, nem én. Mátyás Edina rendezte be, és tőle kaptam a
felkérést is, amit ezúton is köszönök neki. A Városi Kiállítóteremben valóban én
szoktam rendezni a kiállításokat, ebben
már elég jó gyakorlatom van, a sajátomat
viszont rábízom másra, mert mindenkinek más elképzelése van, és én ezt tiszteletben tartom.
- Sokan tudják önről, hogy fest, most viszont meg is mutatja alkotásait.
- Igen, ez az első önálló kiállításom Tiszaújvárosban. Igyekeztem új képeket hozni,
hoztam egy 2005-ös alkotást, egy 2006os munkámat, a többi új, idei termés, ezek
szeptembertől készültek. Mindegyik más
egy kicsit. Más időszak, más korszak,
más elképzelés. Nem megfestettem valamit, hanem lefestettem. Hogy miket festettem meg? Körbe kell nézni.
- Hazatérő kacsafarkú vándor szender.
Ezt a címet adta a kiállításának, azért ez
némi magyarázatra szorul.
- A szender az egy lepke. Hívják úgy is
magyarul, hogy kolibriméh. Ez a kolibriméh nem száll le a virágokra, hanem lebeg
fölöttük, megporozza őket. És hogy miért tér haza? Azért, mert ez egy mediterrán-szerű állat, ami szereti a telet, mondjuk Pécs környékén tölteni és oda nagy
valószínűséggel visszatér. Még a kutatók
nem kutatták ezt a területet teljesen, de
ez egy nagyon érdekes rovar. Hogy miért lett ez a kiállítás címe? Volt egy barátom, akinek a kutyáját Madzagnak hívták és a gyermeke egyszer megkérdezte,
hogy miért pont így hívják? Nem mindegy, hogy hívnak egy kutyát? - jött a válasz. Tehát a kiállításnak is olyan címet ad
a művész, amilyet csak akar. Bár én nem
vagyok művész, de a festő is olyan címet
ad, ami kicsit meghökkentő, kicsit érdekes. Nekem gyerekkoromban ez volt a
kedvenc rovarom, megfigyeltem, azt hittem, hogy kolibri és ez úgy megmaradt.
- Profi képeket látok a tablókon egy

A kiállítást Pataki János festőművész (jobbra) nyitotta meg.
amatőr alkotótól. Hol a határ? Hol kezdődik a profizmus?
- Az a profi festő, aki meg tud belőle élni.
Amatőr pedig az, aki a maga kedvére dolgozik. Én úgy érzem, hogy magam kedvére, szabadidőmben dolgozgatom. Természetesen ez kicsit olyan terápiás dolog,
ez gyógyítja a sebeket. Kicsit önkifejezés
is, hiszen a napi robotból kicsit kikapcsol.
- Miért nem adott címeket a képeinek?
- Adtam nekik, rá van ragasztva a képek
hátuljára, de direkt nem raktuk ki. Mindenki azt lát, vagy azt érez belőle, amit
akar. Ezért. Mindenki másképp látja,
másképp érzi. Színek, formák. Csak egy
példa, találsz egy női hajszálat, egy rúzsos férfi ingen, akkor az teljesen mást fejez ki neked, mint ami az valójában, tehát
az hordoz más értelmet is.
- Különleges hangulatú képek, én kiakasztanám a falamra.
- Köszönöm, egyéni képek. Van egyébként egy női portrém, már nem tudom,
hogy kitől loptam az ötletet, de az is például egy utánérzés, a többi az úgy nagyjából az enyém. Mindenki próbál egyéni stílust kialakítani. Vagy nagyvonalúan,
vagy elkezd piszmogni az ecsettel, vagy
leginkább spaklival, mint én. Én többnyire ezzel dolgozom és vegyes technikával.
Már Lantosné Gizi, egykori rajztanárom
is erre tanított általános iskolában. Voltak kedvenceim. Most például néhány hete kiállítottam Székhelyi Edithet itt Tiszaújvárosban, ő volt a főiskolán a rajztanárom. Igaz, hogy adott egyest is, de nem
biztos, hogy mindenben jó volt, de volt
egy másik kedvenc tanárom, Béni Árpád,
ő expresszionista. Ő technikailag és stílusban is közel áll hozzám.
- A kép közepén egy összefirkált képkeret.
Szemet szúr mindenkinek ez az alkotás.
Nekem erről Pataki János festőművész ju-

tott eszembe, az a művész, aki megnyitotta a tárlatot.
- A téma az örök, a nő, abból indult ki az
egész. Hogy miért került a kép közepére egy összefirkált képkeret? Egy klas�szikus tájképet kivágtam a keretből, mert
számomra nem sok értékkel bírt, ez egy
utalás arra, hogy túllépjük azokat a kereteket, amiket régen meghatároztak és ráadásként össze is firkájuk őket. Igen, ez
biztos, hogy egy „patakis” elképzelés,
mert ő festett egyszer egy olyat, hogy
nem fért rá a képre a figura lába, ezért Pataki az alak cipőjét a képkeret alá rajzolta. Hát valamit én is tanultam az évtizedek alatt. Egyébként ezt a képemet kizsűrizték a Téli Tárlatról, azt mondták, hogy
nem túl művészi.
- Patakihoz fűzik, fűzték valaha művészi
szálak?
- Valójában nem, csak annyi, hogy a ’80as években többször összefutottunk a
Derkovitsban, aztán voltam a kiállítás
megnyitóján, azt hiszem 1986-ban, azon
az ominózuson, amin a képkeretből kilógott a figura cipője. Nem jártunk közös
művészkörökbe soha, de én mindig is érdekesnek tartottam azt a kis csapatot, akik
akkoriban voltak - Bukta Imre, Pataki János és még sokan mások- nagyon tehetségesek voltak, viszont én ebbe nem kerültem bele, én mindig más utakon jártam.
- Az alkotásaiból, a sajátjaiból vannak
otthon a falán?
- Nem, nincs egy sem. Én az a fazon vagyok, aki a saját munkáit nem rakja ki,
másé viszont kint van a lakás falán, meg
kerámiák is, de egyelőre én még nem találtam olyat az enyémek között, amit kiraknék. Néhányat elosztogattam barátoknak, és néhány elkerült kortárs gyűjteményekbe is.
berta

Hirdetmények

8. oldal

Pályázat

Alapszolgáltatási szakmai vezető munkakör

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ ( 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
pályázatot hirdet 1 fő részére alapszolgáltatási szakmai vezető munkakör betöltésére.
Feladatai:
- házi segítségnyújtással, jelzőrendszeres
házi segítségnyújtással, szociális étkeztetéssel, idősek nappali ellátásával, fogyatékosok nappali ellátásával kapcsolatos
feladatok koordinálása
A jogviszony időtartama:
- határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés - határozott (5 évre szóló) vezetői
megbízás
Pályázati feltételek:
- főiskola, szociális felsőfokú végzettség
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
Előnyt jelent:
- szociális alapszolgáltatásban szerzett
vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (4)
és (5) bekezdéseinek megfelelően
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati
anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez,
Bérezés:
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni, Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt
valamennyi irat benyújtásával lehet, el-

lenkező esetben a pályázat érvénytelen.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat
azonosító számát: 2650/2018., valamint a
munkakör megnevezését: alapszolgáltatási szakmai vezető.
A pályázat kiírója fenntartja magának a
jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje
2018. december 20.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2019. január 04.
A munkakör 2019. január 15. napjától
tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-ös telefonszámon lehet. A pályázati felhívás az NKI honlapján 2650/2018. azonosító számon 2018.
december 03. napján jelent meg.

Felhívás

hulladékszállítási díjtámogatásban és/vagy kábel TV előfizetési díjtámogatásban
részesülő 65. életévüket betöltött személyek részére
A Polgármesteri Hivatal felhívja a hulladékszállítási díjtámogatásban, és/vagy a
kábel TV előfizetési díjtámogatásban részesülő 65. életévüket betöltött személyek
figyelmét, hogy a Polgármesteri Hivatal a
jogosultsági feltételek fennállását érintően
2019. évben felülvizsgálatot végez.
Fentiek alapján a Polgármesteri Hivatal
kéri a hulladékszállítási díjtámogatásban,

és/vagy a kábel TV előfizetési díjtámogatásban részesülő személyeket, hogy a támogatásokra való jogosultságuk megállapítása óta körülményeikben (pl.: lakóhely
változás, tiszaújvárosi életvitelszerűség
megszűnése, a lakóingatlanon fennálló
tulajdonjog, haszonélvezeti jog megszűnése) bekövetkezett változásokat, szíveskedjenek legkésőbb 2019. január 31. nap-

jáig személyesen a Polgármesteri Hivatal
Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport
Osztályán (I. em. 115. iroda, tel.: 49/548038), vagy postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) jelezni.
További információk a http://www.varoshaza.tiszaujvaros.hu honlapon olvashatók.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2018. december

DECEMBER

Helye

Ideje

Kinek a részére

10. hétfő

Hunyadi Iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja

7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30

Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszaparti Szabadidőház

11.00 - 12.00

Szociális étkezők

Széchenyi Iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Őszrózsa Idősek Klub

7.30 - 8.00

„Esély” Napközi Otthon

Őszrózsa Idősek Klub

10.30 - 12.00

Szociális étkezők

Hunyadi Iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Gondozóház

10.00 - 11.00

Szociális étkezők

Kazinczy Ház I. em. 73/1.

7.00 - 16.30

Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák
gyermek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja

9.00 - 12.00

Szociális étkezők

Széchenyi Iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszaszederkény Idősek Klub

10.30 - 12.00

Szociális étkezők

17. hétfő

Központi Étterem

9.00- 12.00

Szociális étkezők

18. kedd

Hunyadi Iskola

7.30 - 11.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Központi Étterem

10.00 - 12.00

Szociális étkezők

Széchenyi Iskola

7.30 - 11.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Kazinczy Ház I. em. 73/1.

7.00 - 16.30

Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák
gyermek és alkalmazott pótbefizetés

Gondozóház

10.00 - 11.00

Szociális étkezők

Központi Étterem

12.00 - 13.00

Alkalmazotti étkezés megrendelés

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

Tiszavirág Idősek Klubja

7.30 - 12.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Gimnázium

7.30 - 11.00

Minden étkező

11. kedd

12. szerda

13. csütörtök

19. szerda

20. csütörtök

21. péntek

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait - OTP, K&H, MKB Szép Kártyát és Erzsébet-utalvány Plusz kártyát is elfogadunk!

2018. december 6.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Bráz György polgármester
2018. december 10-én (hétfőn)
13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.
A fogadóóra helye:
Polgármesteri Hivatal I.
emeleti önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentés alapján
történik, negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es
telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk a Tisztelt gépjármű tulajdonosokat, hogy a Kazinczy Közösségi Ház, Bethlen G. út felőli parkolója fenyőfaárusítás miatt 2018. december 07. (péntek) 07:00 órától –
2018. december 24. (hétfő) 18:00 óráig le lesz zárva.
Kérjük, a gépjárművekkel máshol parkoljanak,
a parkolót ne használják, mert a gépjárműveket elszállítják.
Köszönettel: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi
internetes elérhetőségen tekinthetik meg:
http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/ index.php/
szakrendelesek
Nagyné Kántor Judit főigazgató

Közérdekű telefonszámok
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600
B-A-Z Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi
Járási Hivatal (49) 795-026
B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
(49) 341-244. (49) 341-168

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

Közterületi SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A
49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti.

Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságothogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a
szükséges intézkedéseket.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Balla Gergő

kompenzációs listán mandátumot
szerzett képviselő
2018. december 12-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

2018. december 6.

Igazgatási szünet
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018.
(I.26.) számú önkormányzati rendelete értelmében 2018. december 27-én és december 28-án - igazgatási szünet elrendelése miatt - a Polgármesteri Hivatal (Tiszaújváros, Bethlen G.
út 7.) zárva tart. Az igazgatási szünet időtartama alatt kizárólag a halaszthatatlan ügyek intézése érdekében ügyelet működik az alábbiak szerint:
2018. december 27. (csütörtök) 08:00 –12:00 óra között
2018. december 28. (péntek) 08:00 – 12:00 óra között
Az igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap: 2018.
december 21. (péntek). Az ügyfélfogadás ezen a napon 8:00 –
12:00 óra között történik.
2019. január 2-től a megszokott munka- és ügyfélfogadási
rend szerint működik a Polgármesteri Hivatal.
Kérjük szíves megértésüket!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Első lakáshoz jutók
pénzügyi támogatása
Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 17/2015.
(VI.01.) önkormányzati rendelete alapján az 5. bírálati időszakban (2018. október 1. - 2018. november 30.) az alábbi kérelmező
részesült első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásában.
Név

A visszatérítendő támogatás összege E Ft

Kaló Krisztina

500

A kérelmező- 500
nek megállapított összeg
Maradvány ös�- 10 850
szesen
				

A vissza Vásárolt ingatnem térí- lan címe
tendő támogatás
összege E
Ft
250
3580 Tiszaújváros, József
A. út 35. Fsz. 1.
250

12 500
Bráz György
polgármester

Fúrt és ásott kutak
A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkársága az alábbiakról tájékoztatta a települési önkormányzatokat az engedély nélkül létesített ásott és fúrt
kutak vízjogi engedélyezésével kapcsolatosan:
- Az Országgyűlés elé beterjesztett törvényjavaslat értelmében a kötelező bírságkiszabás alóli mentességi időszak 2020.
december 31-ig meghosszabbodna azért, hogy a 2018. december 31-i határidő letelte senkit ne érintsen hátrányosan.
- Ezzel egy időben előkészítés alatt áll és 2019-ben várhatóan megvalósul egy olyan átfogó módosítás, amely az illegális
kutak engedélyeztetésére speciális eljárást tartalmaz.
A fúrt és ásott kutak engedélyezésével kapcsolatos részletes
információk megtekinthetők a www.tiszaujvaros.hu honlapon.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Szelektív begyűjtés

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros,
Tiszaszederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött
hulladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok) házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató
az 50. héten, 2018.december 13-án (csütörtökön) végzi el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tisza úti vásár

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár
decemberben a karácsonyi ünnepekre való tekintettel a megszokottól eltérően üzemel.
A Tisza úti vásár időpontjai:
• 2018. december 07.
• 2018. december 14.
• 2018. december 21.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

Hirdetmények
Hirdetmény
biztonsági jelentés közzétételéről

9. oldal

Felsőküszöb értékű veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzem neve:
Tisza Erőmű Kft. (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 14. sz.)
Telephely: Tisza II. Erőmű, 3580 Tiszaújváros, Verebély László u. 2. sz.
A veszélyes tevékenység rövid leírása:
A Tisza II. Hőerőmű 1972-1978. között
épült, 900 MW-os névleges teljesítmén�nyel. 4 darab 225 MW-os egységből áll
(az erőművi blokkok) és szénhidrogén tüzelésű kazánjai vannak (földgáz, fűtőolaj,
inert gáz).
A Tisza Erőmű Kft. a Tisza II. Erőmű tulajdonosa döntést hozott az erőmű fejlesztéséről kombinált ciklusú erőművi
blokkok kialakításával.
A beruházás során a meglévő erőmű I. és
IV. blokkjának kazánjai helyett egy-egy
gázturbina és hőhasznosító kazánegység
épül, amelyek a meglévő I. és IV. blokki
gőzturbinákkal együtt egy kombinált ciklusú (gáz és gőz körfolyamatú) egységet
alkotnak majd. A gázturbinák által igényelt nagynyomású gáz biztosítására az
erőmű szabad területén egy épületben elhelyezett új gázfogadó és kompresszorállomás létesül.

Tárgyi létesítmény üzemeltetése a már
működő Tisza Erőmű Kft., mint veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem tevékenységének jelentős változtatásával jár.
A biztonsági jelentés megtekinthető:
• Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal,
3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.
sz. Baráti Zsolt közbiztonsági referens,
II. emelet 226. szoba, telefon: 49/548-070
ügyfélfogadási időben.
• A http://www.tiszaujvaros.hu/ honlapon
(a honlap alján: Egyéb tájékoztatók, Biztonsági jelentések, Tisza Erőmű Kft. Tisza II Erőmű biztonsági jelentése 2018
hivatkozáson).
Írásbeli észrevételek megtétele a biztonsági jelentéssel kapcsolatban:
A biztonsági jelentéssel kapcsolatban a
lakosság írásbeli észrevételeket tehet Tiszaújváros Város Önkormányzata jegyzőjének eljuttatva
Cím: Dr. Juhos Szabolcs jegyző, Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. sz.
Határidő: 2018. december 13., 16:00 óra.
Tekintettel arra, hogy az eljárás az erőmű
fejlesztéséhez szükséges új veszélyes
anyagokkal foglalkozó létesítmények -

kombinált ciklusú erőművi blokkok - építésének katasztrófavédelmi engedélyezésére vonatkozik, ezért a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.)
Korm. rendelet 21.§-ában foglaltak alapján, közmeghallgatást kell tartani, melynek helye, ideje:
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, III.
emeleti Tanácsterem,
2018. december 17. (hétfő) 16:00 óra.
Az illetékes hatóság, elérhetősége, kapcsolattartási adatai:
B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 3525 Miskolc Dózsa Gy. út 15.
sz. Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály
ügyintéző elérhetősége: 46/502-976.
Az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje 2019. január 23.
Az eljárás lezárásaként az elsőfokú iparbiztonsági hatóság határozatában a tevékenység végzésére feltételes, vagy feltétel nélküli engedélyt ad, vagy a benyújtott
kérelmet elutasítja.
Tiszaújváros, 2018. november 21.
Bráz György
polgármester

Felsőküszöb értékű veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzem neve:
MOL Petrolkémia Zrt., Poliol létesítmény
(székhely, telephely: 3581 Tiszaújváros,
TVK-Ipartelep, TVK Központi Irodaház
2119/3hrsz. 136. ép.).
A veszélyes tevékenység rövid leírása:
A MOL-csoport vezetősége a propilén
termékvonalnak a poliol típusú termékek
irányába történő bővítését tűzte ki célul,
ezért a MOL Petrolkémia Zrt. üzemeltetésében, de a MOL-csoport Tisza Site Telephelyen (a továbbiakban: TIFO Iparterület) belül új létesítmény fog felépülni,
amely két új terméktípust – poliéter-poliolokat és propilén-glikolt – fog előállítani. A tervezett poliol létesítmény alapvetően négy részegységből tevődik össze:
• hidrogén-peroxid üzem,
• propilén-oxid üzem,
• poliol és propilén-glikol üzemek,
• az üzemek működését biztosító, üzemhatáron kívüli létesítmények (energiaellátás, segédanyag ellátás, tárolás stb.).
A poliolok a poliuretán alapanyagok
egyik fő összetevői, melyek kiváló fizikai tulajdonságokkal bírnak. A technoló-

gia alapját a korábban használt technológiáknál jóval környezetbarátabb propilénoxid gyártási módszer képezi, mely során a hidrogén-peroxid és propilén-oxid
gyártása integráltan történik.
A biztonsági jelentéskiegészítés megtekinthető:
• Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal,
3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.
sz. Baráti Zsolt közbiztonsági referens,
II. emelet 226. szoba, telefon: 49/548-070
ügyfélfogadási időben.
• A http://www.tiszaujvaros.hu/ honlapon
(Egyéb tájékoztatók, Biztonsági jelentések alatt, MOL Petrolkémia Zrt. Poliol létesítmény biztonsági jelentés kiegészítés
2018 hivatkozáson).
Írásbeli észrevételek megtétele a biztonsági jelentéskiegészítéssel kapcsolatban:
A biztonsági jelentéskiegészítéssel kapcsolatban a lakosság írásbeli észrevételeket tehet Tiszaújváros Város Önkormányzat jegyzőjének eljuttatva.
Cím: Dr. Juhos Szabolcs jegyző, Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. sz.
Határidő: 2018. december 14., 14:00 óra.

Tekintettel arra, hogy az eljárás új veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény
építésének katasztrófavédelmi engedélyezésére vonatkozik, ezért a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011.
(X. 20.) Korm. rendelet 21.§-ában foglaltak alapján, közmeghallgatást kell tartani,
melynek helye, ideje:
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, III.
emeleti Tanácsterem,
2018. december 17. (hétfő) 17:00 óra.
Az illetékes hatóság, elérhetősége, kapcsolattartási adatai: B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 3525 Miskolc Dózsa Gy. út 15. sz.
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály
ügyintéző elérhetősége: 46/502-976.
Az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje 2019. január 29.
Az eljárás lezárásaként az elsőfokú iparbiztonsági hatóság határozatában a tevékenység végzésére feltételes, vagy feltétel nélküli engedélyt ad, vagy a benyújtott
kérelmet elutasítja.
Tiszaújváros, 2018. november 22.
Bráz György polgármester

Hirdetmény
biztonsági jelentéskiegészítés közzétételéről

Hirdetés

10. oldal

Az Inno-Comp Kft.
multinacionális, dinamikusan fejlődő, alapanyaggyártó társaság Tiszaújvárosban keres

RENDSZERKEZELŐ MUNKATÁRSAT
A munkakör célja: az Inno-Comp Kft. gyártósorainak működtetése a termelési programban
meghatározott termékek előállítása érdekében, valamint az ehhez kapcsolódó tisztítási, előkészítési, utókezelési, csomagolási és kiegészítő tevékenységek elvégzése.
Elvárások:
• Minimum szakmunkás végzettség
• 1-2 év hasonló és/vagy műszaki területen szerzett tapasztalat
• Csapat- és önálló munkára való képesség
• Jó kommunikációs képesség
Előny:
• Targoncavezetői jogosítvány: vezető állásos, vezető üléses és gyalogkíséretű géptípusokra
• Emelőgép-kezelői képesítés megléte
Ajánlatunk:
• Béren kívüli juttatások
• Hosszú távú munkalehetőség
• Stabil munkáltatói háttér
• Változatos munka, szakmai kihívás és fejlődés
Munkarend:
• 8 órás megszakítás nélküli munkarend (4 műszak)
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: 2018. december 31.
Az NHSZ Miskolc Kft. tiszaújvárosi telephelyére keresünk

gépjárművezetőt

A munka jellege: Napi fuvarfeladatok végrehajtása elsősorban kukás és láncos autóval.
A munkavégzés helye: Elsősorban Tiszaújvárosban.
Feltétel:
- C kategóriás vezetői engedély
- GKI kártya
- vezetői kártya
Előny: - E kategóriás vezetői engedély
- Nehézgépkezelői végzettség (OKJ: 32 582 02),
- 1-2 éves hasonló területen szerzett tapasztalat
Jelentkezni lehet az NHSZ Miskolc Kft. tiszaújvárosi telephelyén: Tisza út 2/B.

2018. december 6.

Sport

2018. december 6.

Teremlabdarúgás

Az élen a helyzet
változatlan

Hat forduló után továbbra is a Galaktikusok és az FC Konako
áll a Sport Park teremlabdarúgó bajnokság tabellájának élén, és
mindössze a gólkülönbség dönt az előbbi javára. A „nagyok”
csatájába a jelek szerint még a Kesznyáteni SE csapata szólhat
bele, mert eddigi mérkőzésein a legtöbb lőtt és a legkevesebb
kapott gól (ez utóbbi holtversenyben) fűződik a nevéhez.
1. Galaktikusok 		
2. FC Konako 		
3. Kesznyéteni SE
4. Keszi Legendák
5. GEMS Sport 		
6. Garázs FC 		
7. SC Grund		
8. Special J. 		
9. Sajó Fenyő 		
10. R.E.M. 		

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

5
5
4
3
2
2
2
2
2
1

0
0
0
0
2
1
0
0
0
1

1
1
2
3
2
3
4
4
4
4

24-9 		
19-10
25-9
20-20
18-22
16-18
11-19
8-17 		
13-23
12-19

15
15
12
9
8
7
6
6
6
4

Kajak-Kenu

Erőfelmérő

Az elmúlt héten lezajlott erőfelmérő verseny tiszaújvárosi vonatkozású eredményei közül egy kimaradt. A Tiszaújvárosi Kajak Kenu és Sárkányhajó Egyesületet 2009-es születésű versenyzője, Fekete Nóra a kenusok mezőnyében első helyezést ért el.

Kézilabda

Döntetlen
és győzelem

November 28-án és december 2-án is pályára lépett a TSC női kézilabda csapata. Előbb a bajnokság egyik favoritjának otthonába, Bőcsre látogatott, majd egy miskolci alakulatot fogadott. A mérleg egy döntetlen és egy győzelem.
Bőcs - Tiszaújváros: 28-28 (14-14)
Góllövők: Bagdi B. 5, Bagdi Á. 6, Molnár E. 2, Balogh I. 1, Kiss
V. 6, Seres E. 8.
A csapat a szezon utolsó mérkőzését hazai pályán játszotta.
Tiszaújváros - Albrecht-Miskolc RKSE 29-24 (15-12)
Góllövők: Bagdi B. 2, Bagdi Á.11, Molnár 1, Balogh 4, Kiss 2,
Seres 8, Berkes 1
A csapat a kilenc tagú mezőny közepén, az ötödik helyen várja
a tavaszi folytatást. Ami kiemelkedő, hogy Bagdi Ágnes 69 góljával magabiztosan vezeti a góllövőlistát.

Kosárlabda

December 6. (csütörtök)
Labdarúgás
Grassroots „C” edzőképzés				
				
Játékcsarnok
December 8. (szombat)

Asztalitenisz
15.30 TSC - Ózdi VSE I. bajnoki mérkőzés			
				
Asztalitenisz- csarnok
December 9. (vasárnap)
Asztalitenisz
10.00 TSC II.– Ózdi VSE II. bajnoki mérkőzés		
				
Asztalitenisz- csarnok
Labdarúgás
09.00 Bozsik torna U11, U13 csapatoknak		
			
Játékcsarnok, Edzőterem

Egyszer fent, többször lent

Nem akármilyen csatát vívott
a hétvégén a Phoenix KK. Az
Óbudai Kaszások csapata látogatott Tiszaújvárosba, és a
mérkőzés elején úgy tűnt, sima hazai győzelem születik.
A mérkőzésen azonban nem
az első játékrész képe dominált, így végül fordítottak a
vendégek.
Phoenix KK - Óbudai Kaszások
72-77 (28-7, 13-25, 7-25, 24-20)
Tiszaújváros 150 néző. Vezette: Balogh,
Gergely, Pozsonyi.
Phoenix KK: Pöstényi (13/3), Gáspár
(21/6), Szabó N. (5/3), Szilasi (5/3), Kovács (11/3). Csere: Jónás (-), Kiss (2),
Dorvekinger (-), Szabó D. (-), Hill (7),
Pongrácz (1), Molnár (7/6).
Óbudai Kaszások: Molnár (13/6), Takács
(18/3), Ondima (10/3), Farkas (10/6),
Meleg (1), Csere: Van Der Meer (12/3),
Bencsik (11), Jenei (-), Reiter (-), Pintér
(2), Dénes (-), Baptiszta (-)
Bár a Kaszások szerezték az első pontokat, hamar beleerősített a Phoenix, és
gyakorlatilag letarolta a fővárosiak védelmét az első negyedben. A vendégek azonban rendezték soraikat a következő játékrészben és kitartó támadómunkával a félidőre tíz ponton belülre érkeztek.
A szünetben a Phoenixen volt a sor, hogy
megtalálja a hullámvölgyből kivezető
utat, de sajnos nem sikerült megtalálni az
ellenszert az Óbuda játékával szemben. A
támadójáték mindkét oldalon pörgött, de
a hazai gárda rendre elhibázta a befejezéseket, így a Kaszások sikeresen fordíthattak a 27. percben, és a negyed végéig tovább nőtt a különbség. A záró etap már

A fiúkat túlságosan megnyugtatta a kezdeti siker. Aztán „leültek”.
pontosabb tiszaújvárosi játékot hozott,
így az utolsó percekben a fordítás reménye is felcsillant, de a vendégek az utolsó
másodpercig bírták az erősödő nyomást.
Szendrey Zsombor: Az első negyednek
nagyon örültünk, de talán túlságosan is
megnyugtatták a fiúkat a kezdeti sikerek. Sajnos a későbbiekben nem úgy működött a gépezet, ahogy azt elterveztük.
Megálltunk, elment a hitünk, elment az
önbizalmunk, már nem úgy mozogtunk,
nem úgy léptünk be, ahogy kellett volna,
és magunkra húztuk az ellenfelet. Elkezdtünk saját magunkkal foglalkozni, és ennek vereség lett a vége.
Armaghani Saeed: Egy álmos kezdés
után a második negyedben sikerült összeszednünk magunkat, elkezdett működni
a védekezésünk, és vissza tudtunk jönni

1. Bajai Bácska FKE 		

9

7

2

761-569

16

2. Vásárhelyi Kosársuli		

9

7

2

768-668

16

3. Óbudai Kaszások		

9

6

3

647-627

15

4. Agrofeed Sz. E. Győri KC		

9

6

3

760-767

15

5. Salgótarjáni KSE		

9

5

4

806-750

14

6. EKE Eger KOK		

9

5

4

686-699

14

7. Concordia Motax KC Pápa		 10

5

5

731-650

15

8. Alba Fehérvár		 10

5

5

701-725

15

9. DEAC U23		

9

3

6

763-782

12

10. Újpest-MT		

9

3

6

648-718

12

11. KTE-Duna Aszfalt		 10

3

7

686-737

13

12. Tiszaújvárosi Phoenix KK		 10

3

7

773-861

13

13. SMAFC		 10

3

7

677-854

13

Labdarúgás

A Sportcentrum
eseményei

11. oldal

Hét ponttal tért vissza Hill.
a mérkőzésbe. Én azt mondtam a srácoknak, hogy ha a félidőben tíz ponton belülre kerülünk, akkor van esélyünk. Ez sikerült, és nagyon örülök, hogy egy igen jó
Tiszaújváros ellen vihetünk haza két pontot.

A csikóknak sem sikerült
Ugyanúgy egy negyedet tudott fölényben játszani az U20-as hazai gárda, mint
a „nagyok”, de ez esetben a záró etap volt
az. Ez azonban kevésnek bizonyult.
Phoenix KK - Óbudai Kaszások
72-86 (16-28, 17-28, 10-17, 29-13)

Röpke őszi mérleg

Bár december 5-én még a
Magyar Kupában mérkőzött
a TFCT, a bajnokságban már
a téli szünetét tartja a csapat,
így érdemes mérleget vonni
az elmúlt 16 fordulóról.
Kezdjük a legfontosabbal, hiszen hat győzelmet, négy döntetlent és hat vereséget
szenvedett az „első félidőben” a csapat,
mellyel a kilencedik helyen zárta az évet.
A 22 megszerzett ponttal 16 pontra van
a tabella élén tanyázó Szolnoktól és 14
pontra a sereghajtó Cigándtól. A 16 mérkőzés alatt 29 találatot jegyezhettünk, és
23 alkalommal mattolták a védelmünket.
A +6-os gólkülönbség, holtversenyben a
Putnokkal, a hatodik a tabellán.
A lőtt góloknál imponáló a teljesítménye
a csapatnak, hiszen mindössze két csapat
- a Szolnok és a Jászberény -, volt eredményesebb, így a TFCT ebben a tekintetben holtversenyben a DEAC-al a harmadik helyen áll. A kapott góloknál ellenben
csak kilencedik a csapat.
A góljaink majd egyharmadát Nagy Dávid szerezte, 9 találatával ő a házi gólkirály, és a teljes mezőnyben is holtversenyben a negyedik legeredményesebb
játékos. A sárga lapok tekintetében Nagy
Péter és Burics „tett ki magáért”, hiszen
a játékvezetők szerint mindketten 5-5 al-

A törzsszurkolók kitartottak a csapat mellett.
kalommal vétettek lapot érdemlően a szabályok ellen (összesen 24 ilyet kapott a
TFCT 7 játékosa), míg a kiállítás sorsára
mindössze két játékos jutott. Molnár Máté és Lippai Tibor számára 1-1 alkalommal mutatták fel a piros lapot.
Folytatás jövőre, várhatóan március 3-án.

Két győzelem, két vereség
Az utánpótlás csapatok is lejátszották az
idei utolsó bajnokikat. A nagyok a Felső-

zsolca, míg a fiatalabbak a Sajóbábony
együttesei ellen léptek pályára.
U19
Felsőzsolca - Tiszaújváros 5-0 (2-0)
U17
Felsőzsolca - Tiszaújváros 2-1 (0-0)
Gól: Balog
U15
Tiszaújváros - Sajóbábony 6-0 (3-0)
Gól: Oláh 2, Juhász, Jancsó, Illés, Victor
U14
Tiszaújváros - Sajóbábony 6-0 (2-0)
Gól: Volyák 4, Mező, Zemlényi

12. oldal

Rendezvények

2018. december 6.

