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Nyitva a hivatal
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a december 31-e
körüli munkarendváltozás következtében a Polgármesteri Hivatalban 2018. december 15-e (szombat) munkanap. Az ügyfélfogadás 8 órától 12 óráig tart.
		
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Köszi

„4, 21, 25, 50, 66. Nem az e heti nyertes lottószámokat hozzuk
nyilvánosságra. (Bár ki tudja? Lehet, hogy megjátszom.)”
2016 februárjában írtam ezt Jubileum című szösszenetemben, melyben a várossal kapcsolatos évfordulókra emlékeztem, emlékeztettem.
A számokat megjátszottam persze, s játszom azóta is, minden héten.
Így a 49-ken is, melynek nyerőszámai: 1, 25, 26, 50, 66.
Köszönöm Fortuna! Köszönöm városom!
-efel-

Krónika megjelenés

A városvezetők, a képviselők és a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriumának tagjai személyesen köszöntötték
szombaton a polgármesteri hivatalban azokat a hallgatókat, akiknek féléves ösztöndíjjal jutalmazták tanulmányi munkáját. Idén 60 diák kapott 34 és 50 ezer forint közötti egyszeri ösztöndíjat. Cikkünk és az ösztöndíjasok névsora a 3. oldalon.

Tartós élelmiszer a rászorulóknak

Gyűjtött a Vöröskereszt

Ünnepre készülünk, talán a
legszebbre, amit szeretteinkkel, családunkkal tölthetünk.
Már tervezzük a menüt, izgulunk az ajándékok miatt, jó
lesz-e, megérkezik-e időben,
tetszik-e majd? Már két hét
sincs karácsonyig.
Sokan vannak olyanok, akiknek a készülődés teljesen mást jelent. Nem ünnepi
díszeket és nagy ajándékokat, nem roskadásig teli asztalt. Ilyenkor év végén
sokan gondolnak rászoruló embertársainkra, és segítenek abban, hogy minden-

Tájékoztatjuk olvasóinkat, az intézményeket, üzleti partnereinket, hogy a Tiszaújvárosi Krónika idei utolsó - összevont,
ünnepi - száma december 20-án, 2019. évi első - ugyancsak
összevont - száma január 10-én jelenik meg. Ezért kérjük,
hogy a két időpont közötti időszakra vonatkozó hirdetményeiket, hirdetéseiket 2018. december 19-én (kedd) 10 óráig juttassák el szerkesztőségünkbe.
Köszönjük!
Tisza Média Kft.

Éves szinten 27 tonna

Veszélyes hulladék

Két tonnánál is több elektronikai berendezés gyűlt össze.
Két nap alatt 916 kg tartós élelmiszert gyűjtöttek.

Brassais diákok segítettek a gyűjtésben.

ki számára szép legyen az ünnep. Így a
Magyar Vöröskereszt helyi szervezete is, amely kétnapos élelmiszergyűjtést
szervezett a TESCO áruházban. Pénteken és szombaton egész nap ott voltak
a Vöröskereszt aktivistái, akik a Brassai
iskola diákjainak segítségével gyűjtötték
az adományokat. Nagyon sokan segítettek ezen a két napon, egy kiló cukor, tíz
kiló liszt, konzervek, tészták - ki men�nyivel tudott.
- Fontos ez a két nap a Vöröskereszt életében - mondta Laták Kamilla, a Magyar Vöröskereszt megyei koordinátora -,

ilyenkor tudunk nagyobb tételben tartós élelmiszert gyűjteni, amit még az ünnepek előtt ki tudunk osztani a hozzánk
forduló rászorulók között. Számtalan kérelem sorakozik már az asztalon, az ös�szegyűlt adományokból mintegy 100-120
csomagot szeretnénk összeállítani, ezeket jövő héten osztjuk majd szét. A két
nap alatt 916 kg tartós élelmiszert gyűjtöttünk. Évről-évre nő azok száma, akik
számítanak ránk, és részesülni tudnak ebben az adományban, bízom benne, hogy
mindenkinek tudunk segíteni, aki hozzánk fordult.

Több mint 5 tonna veszélyes hulladék gyűlt ös�sze az önkormányzat és az Ecomissio Kft. negyedik negyedévi akciója során. Az éves „termés” 27
tonnát nyom.
A december elején lezajlott négynapos akció alatt 5670 kg veszélyes hulladék gyűlt össze. Négy hulladékféleségből - kozmetikumok, növényvédő szerek, fénycső, elem és akkumulátor egyetlen grammot sem adtak le.
Annál több elektronikai berendezést (2290 kg), festéket (1660
kg) és autógumit (980 kg). Háztartási olajból, zsiradékból 400
kg, háztartási vegyszerekből 300 kg, fáradt motorolajból 40 kg
gyűlt össze.
Éves összesítésben 27030 kg veszélyes hulladéktól szabadult
meg a lakosság. Ennek csaknem fele - 13240 kg - elektronikai
berendezés volt.

Sokféle

2. oldal

Bűnmegelőzési rendőrségi felhívás

Áruház, gépkocsi, lakás

A rendőrség az alábbiakra hívja fel a lakosság figyelmét az év végi ünnepek alkalmával kapcsolatos bűncselekmények megelőzése, illetve az áldozattá válás elkerülése érdekében.
Az ünnepi időszakban az áruházakban, bevásárlóközpontokban megjelennek olyan
személyek is, akik nem vásárlási céllal érkeznek, hanem a nagy zsúfoltságot és mások figyelmetlenségét kihasználva lopást
követnek el.
Ennek elkerülése érdekében kérjük, hogy
értékeiket, pénztárcájukat jól zárható táskába, a ruházat belső zsebébe tegyék, a
testi kontaktust pedig kerüljék.
A gépkocsi-feltörések megelőzése érdekében különösen figyeljenek arra, hogy érté-

Árokban kötött ki

Vidám

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

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot december 16-ig (vasárnapig)
a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340052), majd december 17-től (hétfőtől) a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050)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.

Köszönöm, Doktor Úr!

ket, kabátot, táskát a gépkocsi zárható csomagterében helyezzenek el, semmi esetre
se hagyják jól látható helyen, az utastérben. Minden esetben győződjenek meg arról, hogy a gépkocsit bezárták.
A lakásbetörések megelőzése érdekében,
amennyiben rokonlátogatás vagy utazás
miatt több napra üresen hagyják lakásukat,
annak felügyeletével lehetőség szerint bízzanak meg valakit. Az elutazás előtt győződjenek meg a lakás biztonsági berendezéseinek működéséről és próbálják azt a
látszatot kelteni, hogy a lakás lakott.

Az időskorúak sérelmére elkövetett lopások, rablások megelőzése érdekében kérjük, fordítsanak nagyobb figyelmet a lakókörnyezetükben egyedül élő idős személyekre, amennyiben bármi gyanúsat észlelnek, értesítsék a rendőrséget.
Az idős vagy beteg személyeket a hideg,
téli időjárás miatt is fenyegetheti veszély,
mivel a fűtetlen lakásokban is fennáll a
kihűlés veszélye, ezért a környezetükben
észlelt veszélyhelyzet esetén értesítsék a
segélyhívót a 112-es telefonszámon.
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

A fal adta neki a másikat

A rendőrök tizennégy ittas sofőrt szűrtek ki
a forgalomból, mielőtt még balesetet okozhattak volna az év negyvennyolcadik hetében. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendőr-főkapitányság munkatársai az adventi időszakban is kiemelt figyelmet fordítanak a közúti ellenőrzések során az ittas
vagy bódult vezetők kiszűrésére.
Egy ittasan a volán mögé ülő tiszaújvárosi sofőrt már csak az árok tudta megfogni. A férfi november 30-án 7 óra körül
Tiszaújvárosban, a Bocskai úti kereszteződésben kanyarodás közben rosszul választotta meg járműve sebességét. Az au-

Gyógyszertári ügyelet

kronika@tiszatv.hu
Vannak, akik nem vásárlási szándékkal érkeznek az áruházba. (Illusztráció.)

Győződjünk meg arról, hogy bezártuk-e az autót.

2018. december 13.

tó először átsodródott a szemközti sávba,
nekiütközött egy transzformátorház falának, majd az út jobb oldalára csúszott,
ahol az árokba gurulva állt meg. A pilótával szemben alkalmazott alkoholszonda
pozitív értéket mutatott.
Hangsúlyozni kell, hogy az ittas állapotban elkövetett járművezetés bírósági eljárást is vonhat maga után. Az ittas járművezetők továbbá magas kockázati tényezőt jelentenek a biztonságos közlekedés
számára. A megye útjain 2018. november
26-a és december 2-a között 104 közúti
közlekedési baleset történt, ebből két bal-

esetben ittas sofőr volt az okozó.
A járőrök az adott időszakban ugyanakkor 14 ittasan volán mögé ült sofőrt szűrtek ki a forgalomból, mielőtt még közúti
közlekedési balesetet okozhattak volna. A
velük szemben indított hatósági eljárások
folyamatban vannak.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti
Osztálya felhívja a figyelmet, hogy aki ittasan vagy kábítószer hatása alatt járművet vezet, elfogadhatatlan kockázatot vállal, és mások életét is veszélyezteti.
Police.hu

Úgy gondolom, hogy e világban, amikor türelmetlenek, követelőzőek és bizalmatlanok vagyunk, nem várunk jót egymástól,
nem tudunk megköszönni és hálásnak lenni, fontos, hogy merjünk - anélkül, hogy viszonzást várnánk - hálát adni azokért a
„hétköznapi” angyali tettekért, amelyek szükséghelyzeteinkben
megsegítenek bennünket.
Ezúton szeretném kifejezni hálámat és köszönetemet Dr. Juhász György érsebész doktor úrnak (tiszaújvárosi rendelőintézet), hogy időben felismerve édesanyám betegségét, anyagi javakat nem várva, haladéktalanul, a legmagasabb színvonalon és
segítőkészséggel irányította a kezelések során.
Kívánom, hogy tudását és angyali tetteit erőben, egészségben
minél hosszabb ideig végezhesse.
Békés, szeretetteljes karácsonyt kívánok!
Szabó Józsefné lánya

Egyházi hírek
Római katolikus

Advent idején, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken 6 órakor lesznek rorate szentmisék, szombaton 18:00 órakor, vasárnap 11:00 órakor lesz a szentmise templomunkban. A hétköznapi szentmisék előtt gyónási lehetőség!
December 14, 15, 16-án adventi lelkigyakorlat lesz templomunkban, melyet Dr. Pápai Lajos ny. püspök úr tart.
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 13-án, csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra
kezdődik.
2018. december 14-én, pénteken 16.30 órakor a karácsonyi
műsor próbája lesz.
2018. december 16-án, vasárnap 11.00 órakor istentisztelet
lesz. Ezzel párhuzamosan az imateremben foglalkozást tartunk kisgyermekek számára.
Tiszaszederkény
2018. december 16-án, vasárnap 10.00 órakor kezdődik az istentisztelet..

Görögkatolikus

Csütörtökön és pénteken 17.00 vecsernye. Szombaton 8.00
Szent Liturgia. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia.
Hétfőn 17.00 vecsernye. Szerdán 8.00 Szent Liturgia, 17.00
vecsernye.
A karácsonyi műsor próbáját szombaton 15:00 órakor tartjuk.
Vasárnap 15.00 órakor mézeskalácssütés lesz a közösségi házban, melyre szeretettel várjuk a gyerekeket (ha lehetséges szülővel együtt).
A karácsony előtti gyóntatás december 22-én (szombaton) lesz
10:30 órától. A Szent Liturgia 11:00 órakor kezdődik. A gyóntatásban Koleszár Ákos mályi szervezőlelkész atya fog segíteni.
Fájdalommal tudatjuk, hogy életének 88. évében

Bajzáth Sándorné
született Kiss Anna
elhunyt. Temetése 2018. december 14-én,
pénteken 14 órakor lesz a polgári temetőben.
A gyászoló család
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Jelentős eszközbeszerzések

Rendben a rendelő

Mindkét évben 250 ezer fölött volt az orvos-beteg találkozás.
A képviselő-testület elfogadta a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 2016-2017-ben végzett tevékenységéről szóló beszámolót.
A beszámolási időszakban sem az alapellátások, sem a járóbeteg szakellátás alapstruktúrájában és területi ellátási kötelezettségében nem volt lényeges változás. A rendelőintézet alapellátási, szakellátási, fürdőgyógyászati, otthonápolási, hospice, nappali-kúraszerű és egynapos sebészeti feladatokat lát el, valamint
4 házi gyermekorvosi, 8 felnőtt háziorvosi és 7 fogorvosi szolgálat működik.
A járóbeteg szakellátás esetszáma döntően csökkent. A legnagyobb arányú (45,6%) csökkenés a kúraszerű nappali ellátás- fizioterápia, gyógytorna esetében volt, de jelentős (40,6%) a diabetológia, és a reumatológia (24,6%) szakrendelés esetében is. A
fiziko- és balneoterápiás részleg esetszámainál 13,5%-os csökkenés mutatható ki. A legnagyobb mértékű csökkenés hátterében a feladatot ellátó szakorvos tartós távolléte áll, ezért vélhetően ez a jelentős csökkenés átmeneti jelenségként értékelhető
az intézményben. Az esetszám csupán néhány ellátás (ideggyógyászat, kardiológia, tüdőgondozó) esetében növekedett. Kimagasló növekedés (110,4%) a gyermekgyógyász szakrendelésnél
figyelhető meg, mely annak köszönhető, hogy 2016-ban gyermek pulmonológiai ellátás indult. Az egynapos sebészet műtéti száma fokozatosan emelkedik. A kezdeti 475 fővel szemben
2017-ben 1032 főt láttak el.
Felújítás 2017-ben nem volt, 2016-ban azonban felújítási kiadásokra 13.042.760 Ft-ot fordítottak, melyből a Bethlen Gábor úti
„A” épületrésznél garázsburkolatot alakítottak ki, és belső liftet
építettek be a „B” épületrészben.
A színvonalas betegellátás feltételeinek megteremtése és a „minimumrendeletben” rögzített követelmények teljesítése érdekében jelentős mértékű eszközbeszerzés is volt az elmúlt két évben. Erre 2016-ban 42.507.042 Ft-ot, 2017-ben 49.172.889 Ftot fordított az intézmény, melyből többek között hőlégsterilizáló, ultrahang berendezés, holterek, vizsgálóágy, sebészeti lézer,
intraorális röntgen, lézer scenner, fiziomed és nyirokmasszázs
készülék, illetve takarítógépek beszerzése történt meg.
A beszámolással érintett évek mindegyikében 250.000 fölötti orvos-beteg találkozás volt. A jelentős esetszámmal szemben
mindössze 11 esetben fordult elő írásos betegpanasz.
A MOL Petrolkémia Zrt. beruházása során a közeljövőben jelentős számú külföldi munkavállaló érkezik városunkba, akik
egészségügyi ellátása új kihívás elé állíthatja az intézményt.
Fontos, hogy a városlakók zavartalan és biztonságos ellátása
mellett a rendelőintézet biztosítsa az ellátások hozzáférhetőségét a külföldi munkavállalók számára, ezért a képviselő-testület
felkérte a főigazgatót arra, hogy az intézmény működjön közre
a közeljövőben megvalósuló beruházásokkal összefüggő esetlegesen felmerülő szakellátási többletfeladatok ellátásában.
F.L.

Lejárt
diákigazolványok

Annak a diáknak, akinek a diákigazolványa október végén lejárt
és nem tanul tovább, illetve nem helyezkedett el, és orvosi ellátásra más jogcímen sem jogosult, be kell jelentkeznie a Nemzeti
Adó- és Vámhivatalhoz, és december 16-tól egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie.
A tanulói, hallgatói jogviszony megszűnése után még október
31-ig érvényes azoknak a diákigazolványuk, akik idén nyár elején fejezték be tanulmányaikat. Ha a volt diák nem tanul tovább,
illetve nem helyezkedett el - és más jogcímen sem jogosult az
egészségügyi szolgáltatásra -, akkor december 16-tól (a diákigazolvány lejártát követő 46. naptól) egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie. Ez havonta 7.320 forint, naponta 244 forint.
Ez azt is jelenti, hogy legkésőbb december 30-ig, azaz az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság lejártát követő 15 napon
belül be kell jelentkezni a NAV-hoz, a 18T1011 jelű adat- és változás-bejelentő lapon. A nyomtatvány a www.nav.gov.hu honlapról letölthető és benyújtható ügyfélkapun keresztül elektronikusan, vagy nyomtatva postán, illetve személyesen az ügyfélszolgálaton. Akinek van a NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző
Rendszeréhez (06/80-20-21-22) PIN-kódja, az telefonon is jelezheti járulékfizetését.

Aktuális
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Ösztöndíjat osztottak

Tiszaújváros visszavárja fiataljait

A városvezetők, a képviselők
és a Tiszaújvárosi Mecénás
Közalapítvány kuratóriumának tagjai személyesen köszöntötték szombaton a polgármesteri hivatalban azokat
a hallgatókat, akiknek féléves ösztöndíjjal jutalmazták
tanulmányi munkáját. Idén
60 diák kapott 34 és 50 ezer
forint közötti egyszeri ösztöndíjat.
Lassan elkezdődik a vizsgaidőszak, a
főiskolásoknak, egyetemistáknak most
jön a nagy hajrá. Ez a zéhák, dolgozatok,
vizsgák ideje, míg mások a közeledő téli szünetben pihenhetik ki az elmúlt iskolás hónapokat. A felsőfokú oktatási intézményben tanuló hallgatók a hétvégén személyesen, jelképesen vehették át tanulmányi ösztöndíjukat, amit még karácsony
előtt átutalnak a számlájukra.
- Mindig jól jön egy kis bevétel az egyetemi tanulmányaim során, ráadásul egy
olyan egyetemre járok, ahol nem nagyon
van lehetőség dolgozni, így bármi ilyesmi
jól jön - mondta Vass Alexandra. - A Színház és Filmművészeti Egyetem harmadéves hallgatója vagyok, negyedik vagy
ötödik alakalommal pályáztam. A pénzt,
ami most 50 ezer forint, utazásra vagy élvezeti cikkekre költöm.
Jeviczki János az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogi karára jár, most pályázott először az alapítvány ösztöndíjára.
- Másodéves és első pályázó vagyok mondta. - Mindenképpen jónak tartom
ezt az ösztöndíjat, nem hallottam, hogy
sok helyen lenne ilyen. Még nem tudom,

Heten a hatvan ösztöndíjas közül.
hogy mennyi ösztöndíjat kapok, de bármennyi is lesz, biztos lesz helye.
- Idén már második alkalommal oszthat
ösztöndíjat alapítványunk- nyilatkozta lapunknak Makrai Mariann, a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriumának elnöke. - A mostani felhívásra 61-en
jelentkeztek, ez valamivel kevesebb, mint
az előző félévben. Egy ember kivételével
mindenki megfelelt a pályázati feltételeknek, így 60 főiskolás és egyetemista tanulmányait tudjuk támogatni 2 millió 67
ezer forinttal. A tanulmányi átlagot 4.2nél húztuk meg, tizedenként 2 ezer forinttal nő az ösztöndíj összege, aki a minimumot érte el, az 34 ezer forintot kap, a kitűnők 50 ezret. Évek óta tendencia, hogy
a pályázó hallgatók 40%-a többnyire ötös
átlaggal pályázik, s ehhez a jó eredmény-

Mecénás-ösztöndíjban részesült felsőfokú hallgatók
2018/2019 I. félév

Ádám Aida, Balogh Szabolcs, Bató Alex, Bodnár Noémi, Bugya Anikó Judit, Cziffra Ágnes, Dobos Hunor, Dunai Virág, Dusza Eszter, Grebely Péter, Gulácsi Ádám,
Gulyás Zsuzsa, Horváth Eszter, Kiss Ágota, Kovács Bence, Krébesz Róbert, Lénárt Lejla, Márki Zsófia, Medgyesi Barbara, Nagy Stella, Orliczki Frigyes, Papp
Mariann, Pristyák Levente, Schäffer Anett, Soltész Petra, Stefanovics Viktória, Böszörményi Máté, Pelyhe Réka, Vass Alexandra, Stefán Ibolya, Szilágyi Szilvia Éva,
Csapó Márton, Esvég Luca, Jancsár Lili, Káposzta Gergő, Lőrincz Petra, Szabó
Barbara Katalin, Szabó Petra, Bazsó Viktória, Jeviczki János, Szilvási Péter, Boros
Petra, Komonyi Máté, Pénzes Evelin, Ramács Gábor, Tóth Kristóf, Vámos János,
Bárdos Vera, Lenár Péter Ottó, Vámosi Panna, Vigh Krisztina, Kovács Ágota, Szöllősi Dániel Máté, Tekse Bence, Varga Dóra, Bazsó Gábor, Dienes Nikolett, Kovács
Árpád, Magyar Orsolya, Oláh Márta

hez sok energiára, munkára, és lemondásra van szükség. Ezeket a szép eredményeket jutalmazzuk, és ezzel is ösztönözzük
a diákokat.
Dr. Fülöp György alpolgármester, sok diák egykori eötvösös tanáraként is szólt a
fiatalokhoz, beszélt a tanulás, a tudás és
az ösztöndíj fontosságáról is.
- Azért vannak itt a mai ünnepségen a képviselő-testület tagjai is, mert azt szeretnénk demonstrálni, hogy fontosak vagytok nekünk, ti képezitek ennek a városnak
a jövőjét. Mi nem pusztán jó szándékból
adunk nektek ösztöndíjat, és ismerjük el a
teljesítményeteket, hanem van benne öncélú érdek is, hiszen azt szeretnénk, ha ez
az ösztöndíj olyan lenne, mint egy köldökzsinór, hogy ez összekötne benneteket Tiszaújvárossal, és ha befejezitek a
tanulmányaitokat, akkor jó lenne, ha minél többen úgy döntenétek, hogy visszajöttök ebbe a városba, mert itt szeretnétek
élni, itt szeretnétek dolgozni. Keveset beszélünk róla, de működik a Tiszaújváros
visszavár program, és ez nem csak azt jelenti, hogy az önkormányzati érdekszférába lehet jönni dolgozni, hiszen rengeteg
gazdasági beruházás van a városban, ami
sok új munkahelyet teremt. Mi reménykedünk benne, hogy ti, a város legtehetségesebb tanulói vissza fogtok majd jönni
Tiszaújvárosba - mondta köszöntőjében
az alpolgármester.
berta

Sokan még várnak a vásárlással

Drágult a luc, tavalyi áron az ezüst és a nordmann
Gyönyörű fenyőfák sorakoznak a lezárt parkolóban, ők is
a karácsonyt várják. Összegabalyodott izzósorok, mindenhonnan nézve ferde csúcsdísz,
összevissza színek idén is, és
mégis, nagyon szép végeredmény. Ugyanúgy, mint minden évben.
Luc, nordmann és ezüst - ezek a legnépszerűbb fajták idén is. Hazánkban mintegy két és fél millió fát díszítenek fel egyegy szezonban, a fenyők jó része Vas, Zala és Somogy megyéből származik, de az
ezüstfenyőket például Borsodból, Telkibányáról hozták. A nordmannok Dániából érkeztek. A luc ára változott idén, a
munkabérköltségek emelkedése, valamint az öntözés és a szállítás drágulása
miatt mintegy 20-30 százalékkal nőttek
az árak, méterét 3500 forintért vásárolhatjuk meg. Az ezüstfenyő métere 5000, míg
a nordmanné 6000 forint, de minden fajtánál vannak extra kategóriájú, darabáras
fák is. Az árusok idén új helyre, a Bethlen
Gábor útra, a Központi étterem melletti parkolóba költöztek, karácsonyig most
már minden nap itt vannak, hétvégén is,
reggel 8 és délután 5 óra között.
- Minden évben itt vásárolok fenyőfát mondja Szrogh Károly -, a lányom már elmúlt ugyan harmincéves, de nem bírná el-

Szrogh Károly már választott, vásárolt.
viselni, hogy ne legyen élő fenyő a lakásunkban, ahová ő már csak vendégségbe jár. Lehetőleg olyat választok, ami kevésbé hullajtja a lombját, hogy kevesebbet
kelljen porszívózni utána. Egy nordmannfenyőt vásároltam, és azért ilyen korán,
mert még nagy a választék, ha később
venném, csak annyi lenne a különbség,
hogy kevesebb közül tudnék választani.
- Szépek, masszívak ezek az ezüstfenyők
- mutatja Cserjési Géza kereskedő - az

ágörvek megfelelőek a díszítéshez, bőven lehet rájuk pakolni. Ez Telkibányáról
érkezett, sokan szeretik ezt a fajtát. Próbáltunk keskenyebb, mégis formás fákat
hozni, mert ezekre van leginkább igény.
Persze vannak terebélyesebbek is, de jobban szeretik ezeket. Sokan keresik a kisebb fákat, hiszen sok a kis lakás, de azért
népszerűek a nagyobb, plafonig érők is.
Fodor Petra

4. oldal

Mindenes

Közösen a szemét ellen

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban
2018. október 16-án a Társasházak, Lakásszövetkezetek és Egyedi Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete szervezésében megtartott fórumon a lakóközösségek képviselői több, a tulajdonosokat érintő kérdéskört tárgyaltak.
E fórumon tájékoztatás hangzott el arról, hogy Tiszaújváros önkormányzata
elfogadta a közterületek használatának
rendjéről és a település tisztaságáról szóló 15/2018. (IX.27.) önkormányzati rendeletet, mely 2018. november 1-től lépett
hatályba.
2018. november 1-jétől a társasházak, illetve lakásszövetkezetek rendelkezésére bocsátott, vagy a tulajdonukban lévő
konténerek közterületen történő tartós elhelyezésére a társasházaknak, illetve lakásszövetkezeteknek a közterület igénybevételére kérelmet kell benyújtaniuk.
Az ezzel kapcsolatos teendőkről a társasházak és lakásszövetkezetek képviselői
írásos tájékoztatást kaptak. E tájékoztatóban szerepel, hogy 2020. január 1-jétől
a társasházak, lakásszövetkezetek rendelkezésére bocsátott, vagy a tulajdonukban
lévő, közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő konténerek zárhatóvá tételét meg
kell oldani.
A konténerek zárhatóvá tételére három megoldás kínálkozik: lakattal történő lezárás, egy vagy két beállásos tűzihorganyzott „ketrec”, illetve Tiszaújváros frekventált útvonalain „Kubio” típusú hulladéktároló.

Engedélyeztetni kell a közterületen elhelyezett hulladékgyűjtőket.
ezért minden gond nélkül a tároló mellé
helyezik azt, és részükről a szemét elhelyezése befejeződött. Második problémaként a hulladéktároló edényekben található, még „használható” anyagok gyűjtésével foglalkozó személyek megjelenését
említették, akik valamilyen módon hozzájutnak a tárolóedények tartalmához.
További válogatásuk negatív következménye a várost körülvevő zöldterületeken, illetve erdősávokban tapasztalható
lerakott hulladék nagy mennyisége.
Meg kell jegyezni, hogy a tárolók kialakítása, telepítése jelentős költség a tulajdonosoknak (a lakásárakat figyelembe véve az 1 m2-re jutó költség közel azonos
a hulladéktároló esetében, mint az értékesíteni kívánt lakás eladási négyzetméter ára).
Az egyállásos „ketrec” kialakítása körülbelül 342.000.- Ft,
a kétállásosé 540.000.- Ft, míg az egyállásos „Kubio” tároló kialakítása a be-

Sajnos egyre gyakoribb látvány.
A társasházak egyesülete a tulajdonközösségek felkészülését elősegítendő
árajánlatot kért az utóbbi két megoldásra, ezzel is segítve a tulajdonközösségek
döntését, illetve levélben kért tájékoztatást Tiszaújváros polgármesterétől, hogy
mely útvonalakon milyen típusú tárolók
kialakítását engedélyezi, illetve milyen
mértékben kívánja támogatni azok kialakítását.
Legközelebb Miskolcon található zárható ketreces megoldás, melynek kialakítását az önkormányzat támogatta. Tapasztalatszerzés céljából megkerestünk több
társasházat, lakásszövetkezetet. A képviselők, illetve a megszólított tulajdonosok
tájékoztatása alapján a kép nagyon vegyes. Minden véleményt mondó körülbelül 50 % -ban a tulajdonosok felelősségét említette elsőként, akik esetenként
nem megfelelően használják a kialakított
hulladékgyűjtő tárolókat. Kulcsot adnak
az arra illetéktelen személyeknek, a szemét levitelekor elfelejtik magukkal vinni a kulcsot és a tároló mellé helyezik a
szemetet, illetve olyan hulladékot helyeznek el a tároló környékén, amelynek mérete meghaladja a tárolóhely kapacitását,

érkezett árajánlatok alapján körülbelül
650.000.- Ft.
Figyelembe véve a tulajdonközösségek
által tervezett műszaki felújításokat, (csőrendszerek, vezetékrendszerek cseréje,
homlokzat hőszigetelése, stb.) az önkormányzat és az állam által biztosított támogatásokat, minden bizonnyal hasznosabban lehetne és kellene elkölteni a
meglévő erőforrásokat, ha a szemétszállítás területén nagyobb tudatosságot mutatna a tulajdonosok egy része.
Eddig Tiszaújvárosban a tulajdonközösségek csak kisebb hányada kérte a „ketreces” kialakítást, míg a többség a lakattal
történő zárhatóságon gondolkodik. Sajnos az utóbbi időben több negatív észrevétel és tapasztalat érkezett a konténerek zárhatóságával, illetve nem rendeltetésszerű használatával, rongálásával
kapcsolatban. Példaként említjük, hogy
2016-2017-ben 9 konténert gyújtottak föl
és a keletkezett kár töredéke térült csak
meg. A legutóbbi negatív példa, amikor
a tárolóketrec átadása után két héttel már
több alkalommal megrongálták a tároló
zárszerkezetét, illetve az utóbbi napokban fel-, illetve szétfeszítették a tároló ol-

Egy Kubio a sok közül.
dalát. Természetesen az érintett tulajdonközösség megtette a rendőrségi feljelentés, de amíg a tettes kiléte nem derül ki,
addig is az épületnek saját költségén kell
a tárolót helyreállítani.
Annak érdekében, hogy városunk tisztasága, a közterületek állapota a többség által elfogadható szinten maradjon, tenniük
kell a tulajdonosoknak,
az önkormányzat arra hivatott szerveinek,
illetve a hulladékszállítást végző BMH
Nonprofit Zrt.-nek egyaránt.
A tulajdonosok részéről alapvető igény
legyen, hogy a keletkezett háztartási hulladékot a hulladéktároló konténerbe helyezze el, illetve azon már nem használt
tárgyakat, eszközöket, amelyek nem minősülnek kommunális hulladéknak, helyezzék el az ingyenesen igénybe vehető, és a város területén működtetett hulladékudvarban. (Tiszaújváros, Perényi Péter utca. )
Kérjük a tulajdonosokat, hogy lehetőség
szerint a hétvége előtt keletkezett hulladékot csütörtök este vigyék le a tárolóba,
(kukába). A szállítás jelenlegi ütemezése
miatt péntektől hétfőig nagyon felgyűlik
a hulladék és nem minden esetbe fér el a
hulladékgyűjtőben.
Az önkormányzat részéről még nagyobb
odafigyelést kérünk a hulladéktárolóból
hulladékot, még „hasznosítható” anyagot
gyűjtő személyek fokozott ellenőrzésére,
illetve tevékenységük visszaszorítására.
Természetesen nagyobb odafigyelést várunk a hulladéktároló edények ürítésekor
a szolgáltatást végzők munkájával kapcsolatban is, mert a legtöbb esetben a tárolóedények sérülése az ürítések alkalmával történik, melyet a szolgáltató cég
többszöri megkeresésünk ellenére sem ismer el. (A tároló oldalának sérülése, kerekek kitörése, fedelek leszakadása.)
Mint látható, a szemétszállítással kapcsolatos feladatok mindnyájunkat nap mint
nap érintenek, ezért kérjük a tulajdonosokat, tulajdonközösségeket, hogy ennek megfelelően végezzék feladataikat,
vegyék figyelembe saját felelősségüket,
mert csak összefogással lehet a szemét
terjedését megakadályozni.
Az egyesület vezetése

2018. december 13.

Csoportot építenek

Mikulásfutás
a parkban

Ki a kis, ki a nagy körön futott.
Hiába az egész nap csapkodó eső, a Mikulásfutásra közel százan érkeztek, hogy ki az Ifjúsági park
kis-, ki pedig nagy körét teljesítse. Volt, aki Mikulássapkában, volt ki rénszarvas aganccsal a fején
futott, de akadt olyan is, aki hordozható fényfüzérrel a testén érkezett.
- Nekem ez az első futásom - mondta Nagyné Zsóka. - Két éve
lakom Tiszaújvárosban, és úgy ítéltem meg, hogy így egy kicsit
össze tudunk ismerkedni, barátkozni. Van itt barátnőm, munkatársam, és ha minden igaz, itt lesz a keresztlányom is
A futók többsége rendszeresen sportol, mint mondták, ezzel is
példát akarnak mutatni, s egy kicsit összetartja a futótársadalmat a városban.
Míg a résztvevők bemelegítettek, addig nem sokkal mellettük
készült egy kis vendéglátás is.
- A kenyér a Télapó vetette búzából készült, mert nyáron ráér mondta tréfásan Túróczi Judit, aki a szépen sorakozó zsíros kenyerekért felelt. - A szarvasai termelte lila hagymával adjuk. A
paprikát Kalocsáról hoztuk.
A Mikulásfutást a facebookon szerveződött „Tiszaújvárosban
sportoltam” csoport hívta életre. 2014-ben és 2015-ben már volt
hasonló. A cél, hogy egy olyan közösséget kovácsoljanak, amely
a jövőben hasonló programokat tud megvalósítani.
- Jelenleg olyan 210-220 fő van a csoportban, zömében futók mondta Tóth Csaba, szervező. - A mai alkalomra mintegy százan jelentkeztek, de hogy hány főt riaszt el az eső, nem tudjuk.
Az első Mikulásfutáson a résztvevők között tombolát sorsoltak
ki, és tervezik, hogy a hasonló eseményeken a későbbiekben karitatív gyűjtést is szerveznek.
Borza

kronika@tiszatv.hu

Arany és ezüstök
Vasváriban

December 8-án a Fitt-Dance Tánccsapat Tiszavasváriba utazott
a Revolution Dance Cup elnevezésű nemzetközi minősítő táncversenyre. A versenyen több mint 180 produkció és több száz
táncos vett részt. Rengeteg csodás előadót és kiemelkedő koreográfiákat tekinthettek meg a nézők és a versenyzők.
A csapat idén négy csoporttal indult a minősítőn, a legkisebb Manó csoport most először vett részt versenyen. A zsűri ezüst minősítésben részesítette őket, így nem maradt el az öröm sem. Az
Emerging Team gyermek hip-hop kategóriában a Walk it című
koreográfia és a Gold Team felnőtt besorolású Red című produkció szintén ezüst minősítésben részesült. A Polgári Fitt-Dance Tánccsoport junior kategóriában indult a Lemon című táncukkal, amely olyannyira elnyerte a zsűri tetszését, hogy arany
minősítésre értékelték előadásukat. Túróczi Hanna, Kujbus Kira
és Bucsi Vivien egyéni produkcióját ezüst minősítésben részesítették, és különdíjat kaptak koreográfiájukra.
A tánccsapat vezetői, Katlan Judit és Bócsi Attila táncoktatók,
koreográfusok.
„A Fitt-Dance nem csak egy csapat, hanem egy összetartó család, hisz mindenkiben van egy közös, a tánc szeretete!”
Katlan Judit

Ünnep

2018. december 13.
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Mikulástól karácsonyig

Mikulás, szeretetvendégség a téren

December 6-án krampuszkísérettel a Mikulás érkezett meg a téli
köntösbe öltöztetett Városház- térre. Több száz gyerek várta őt és a
piros zacskóba csomagolt ajándékot, amit intelmei kíséretében szét
is osztott a térre sereglett gyerekek
között. A Télapó zenés felvezetője
Nika volt, ő, a kereskedelmi csatornákon futó tehetségkutató műsorok egyik felfedezettje nyitotta a
Mikulás-napi programot.
Pénteken újra megtelt a tér. Megtelt emberekkel, forralt bor és kürtőskalács illatával. A színpadon egymást váltották a fellépő csoportok.
Ezúttal az Éltes iskola diákjai és tanárai hoztak egy ünnepi csokrot, majd a Széchenyi és a
Szent István iskola tanulói léptek ünnepi műsorukkal a színpadra. A téren a szitáló eső ellenére is sokan voltak, nézelődtek, vásároltak, ettek-ittak, együtt voltak.
- Én a múlt hétvégén is kint voltam egy rövid
ideig, és most is kijöttem a barátnőmmel, jó itt
együtt lenni. Készülök már otthon is, a gyermekeimet várom meg az unokáimat, sütés-főzés lesz, mert névnapom is lesz. Van szomorú
esemény is, mert volt egy nagyfiam, aki meghalt és ő Szenteste született, a névnapomon, és
István volt, így mi ilyenkor sírunk is meg nevetünk is. A közös együttlétek segítenek, ő már
több mint 20 éve meghalt. Négy gyerek halt
meg itt a városban, és ezt nem tudjuk elfelejteni. Ünneplünk is, meg kesergünk is, ilyen az
élet - mondja Gondos Gyuláné.
Szilvalekváros palacsintát kínáltak a kesznyéteni asszonyok, akik jótékonysági céllal sütögettek, hiszen aznapi bevételüket is a kesznyé-

teni templom felújítására ajánlották fel. A Tiszaújváros Gyermekeinek Egészségéért Alapítvány is kitelepült az egyik házikóba, ott árulták
portékáikat, vásáruk bevételét a jövő évi programjaik megvalósítására fordítják.
Advent második vasárnapján is műsorral és
szeretetvendégséggel fogadták a térre érkezőket. Ezúttal a Tiszaújvárosi Lokálpatióta Egyesület gondoskodott meleg teáról, forralt borról
és finom házisüteményekről.
- Nagyon finom minden. Darálós sütit meg diós és mákos bejglit hoztak, meg kalácsot. Hasonló finomságokkal készülünk majd mi is otthon az ünnepekre. Lelkileg is igyekszünk ráhangolódni, többet együtt lenni, játszani a gyerekekkel, hiszen ilyenkor ez a legfontosabb mondja Dobos Endréné.
- Nagyon finomak, olyan igazi karácsonyi sütemények, a régi karácsonyokon is ilyenek voltak az asztalon, mézes puszedli, hókifli, krémes
mézeslapokból és természetesen diós, mákos
bejgli. Régen nálunk mindig összejött a család,
voltunk vagy harmincan, szerencsére ez a hagyomány megmaradt, a mi napig, ha összejövünk, vagyunk vagy hatvanan - mondja Sipos
Jánosné.
A téren jövünk-megyünk, s közben mindenfelé
finomsággal kínálnak. Forró teát kortyolgatok,
jól jön most a hidegben, s közben a karácsonyi
készülődésről kérdezősködöm.
- Hogy készülünk a karácsonyra? Hát így! Ide
jövünk, emberek között vagyunk, beszélgetünk egy kicsikét, melegítjük a kezünket. Közösen. 24-én már mindenki a családjával van,
akkor egy kicsit megnyugszik a város. Én nagyon szeretem, amikor kihaltak az utcák, mindenki otthon van, a szeretteire gondol. Legye-

Pénteken az iskolásoké volt a főszerep.

Gyertyagyújtás
Tiszaszederkény városrészben is
készülődnek az év legszebb ünnepére. A házak már feldíszítve, ünnepi ruhában várják a karácsonyt,
és lakóik is lassan ráhangolódnak
az ünnepre. Hétfő délután összegyűltek a szederkényiek a művelődési házban, hogy egy kicsit együtt
legyenek, ünnepi hangulatba kerüljenek.

Az ünnepi pillanat: Szederkény gyertyájának meggyújtása.

Minden gyerek kapott csomagot, s aki akart, közös fotót is készíthetett a Mikulással.
nek azok ott mellettünk, vagy akár több száz teinket. Jó az, amikor együtt érezzük a kakilométerre. Pont ez a hétvége nehezen telik, rácsony szeretetét, a másik boldogságát, és
mert a nagyobbik gyerekem Pesten maradt, együtt lehetünk békésen, nyugodtan a fenyőfa
mert a vizsgákra kell már neki készülni. Ez ne- alatt. Én gyerekkoromban is szerettem a karákünk nagy váltás volt az életben, hogy elkerült csonyt, és hagyománytisztelő vagyok. Szerina családtól és persze ilyenkor még jobban hi- tem nem szabad, hogy a hagyományok elves�ányzik. Úgyhogy egy kicsit így most nehéz - szenek, nem szabad, hogy a családok szétessemondja Kiss Zoltán.
nek. Együtt kell lenni, együtt kell ünnepelni és
A délutáni harangjáték után a görögkatolikus igenis meg kell állni ebben a rohanó világban és a református egyház köszöntőjével kezdőd- mondja Pető Attiláné.
tek a programok, majd a Tiszaújvárosban mű- A Mikulástól karácsonyig rendezvény progködő idősek klubjai léptek színpadra, a kará- ramjai már holnap folytatódnak. Vasárnap pecsonyi műsort a Görögkatolikus Énekkar egy- dig újra együtt gyújthatjuk meg az advenházi dalcsokra zárta.
ti gyertyát. Szeretetvendégség is várja a térre
- Az advent a legszebb része a karácsonyi ün- érkezőket, amit a következő alkalommal a Tónepkörnek, amikor készülődünk, amikor vár- gyer és társa Kft. - Sziget csárda - biztosít.
juk, hogy hogyan tudjuk meglepni szeretberta

Szeretetvendégség a vasárnapi hidegben.

Szederkény ünnepi fényei

A műsort a Bokréta Citerazenekar és a Mezei
Virág Népdalkör kezdte, majd dr. Varga István,
református lelkipásztor mondta el ünnepi gondolatait.
- Azon gondolkodtam, hogy ez a karácsony miben különbözik a többitől. Semmiben - kezdte beszédét a lelkipásztor. - Ugyanúgy idegeskedünk, ugyanúgy rohanunk, ugyanúgy vásárolunk, ugyanúgy kellenek a termékek a karácsonyfa alá. És mégis olyan jó lenne, ha egy kicsit más lenne ez a karácsony. Az ünnepi fények segítenek abban, hogy irányt adnak nekünk, hogy hová tartozunk, hiszen ebben a világban csak rövid ideig élünk, odaát majd Isten
kegyelméből örök életet kapunk.
Bráz György polgármester is köszöntötte a közönséget. Hangsúlyozta a református egyház
fontosságát Tiszaszederkény múltjában, jelenében és jövőjében egyaránt.
- Azt mondta Nagytiszteletű Úr, hogy nem
sokban különbözik ez a karácsony a többitől
- mondta a polgármester. - Én mégis azt gondolom, hogy Szederkénynek ez egy igen fontos év volt, hiszen a 750. jubileumát ünnepelte. Visszaemlékezünk a múltra, és hálásak lehetünk azoknak az embereknek, akiknek Tiszaszederkény megalakulását és fejlődését köszönhetjük. Ilyenkor karácsony közeledtével
pedig nem is kívánhatnék mást, csak azt, hogy
ez a kis közösség továbbra is éljen ugyanolyan
szeretetben, békességben, mint ahogy azt teszi

A programok a Bokréta Citerazenekar és a Mezei Virág Népdalkör műsorával kezdődtek.
már évszázadokon keresztül.
Az ünnepi beszédek után Dr. Varga István és
Bráz György közösen gyújtotta meg az összetartozás gyertyáját, majd a Kazinczy Ferenc
Református Általános Iskola tanulóinak karácsonyi műsorával folytatódott az ünnepi program.
- Minden évben eljövök a Szederkényi gyertyagyújtásra - mondta Csillik Barnabásné. - Itt
lakok nem messze, ezért eljövök és megnézem

a gyerekeket és a népdalkört. Ismerem őket,
mert valamikor én is a nyugdíjasklub tagja voltam. Jó újra látni, meghallgatni őket.
Az iskolások karácsonyi meséje után a művelődési ház udvarán folytatódott a program, ahol
Pap Zsolt önkormányzati képviselő is köszöntötte a jelenlévőket, majd Szederkény díszbe
öltöztetett karácsonyfáján kigyúltak az ünnepi fények.
ema

Mindenes

6. oldal

A Tiszapalkonyai Erőmű alapítása 4.

A „Felső-tiszai erőmű” telephelyalternatívái

Az új erőmű beruházási költsége 800 millió Ft-ra jött ki, és úgy becsülték, hogy
1956-ban már teljes kapacitással termelni fogja az áramot. A tervfeladat elkészítésének határideje 1951. december 31-e
volt. Mindez azonban csak terv maradt.
A beruházási célban rögzített határidők
először akkor dőltek dugába, amikor az
ERŐTERV gazdaságossági vizsgálat alá
vette azokat a Tisza- és Bodrog-menti településeket, amelyek alkalmasak voltak
egy erőmű, továbbá egy kb. 2 km2 területet elfoglaló vegyi kombinát elhelyezésére. A vizsgálat a következő településekre
terjedt ki: 1./ Olaszliszka, 2./ Sárospataktól délre Nagyfüzesér mellett, 3./ Rakamaz-Balsa között, 4./ Tokajtól délre Körtvélyespusztánál, 5./ Báj-Prügy között,
6./ Tiszalúctól délnyugatra a Kesznyéteni Vízerőműnél, 7./ Tiszadobtól nyugatra Ligetmajornál, 8./ Tiszapalkonya. Az
illetékes hatóságok hozzászólása után
Olaszliszka, Sárospatak, Rakamaz-Balsa,
Báj–Prügy és Tiszadob esett ki először, és
a részletes gazdasági számításokat csak
Sajószentpéterre, Tokaj-Rakamazra, Tiszalúcra és Tiszapalkonyára végezték el
(továbbá Mezőcsátra, amely utólag került
be). Azok a szempontok, amelyek miatt a
telepítési variánsok legnagyobb részét el
kellett ejteni, részben a Honvédelmi Minisztérium, részben a Debreceni Mérnöki Hivatal talajmechanikai szakvéleménye nyomán merültek fel. A Tisza mentén
ugyanis sok helyen futóhomok fekszik,
amelyen az építkezés nehézkes és veszélyes lett volna.
A részletes gazdasági számítások, továbbá az összes érdekelt hatóság véleményének kiértékelésével, mint leggazdaságosabb Tisza-menti telephely, Tiszapalkonya szerepelt az ERŐTERV végleges
javaslatában. Az Országos Tervhivatal
(OT) természetesen nem engedett és továbbra is a Tokaj-rakamazi telepítést preferálta (ráadásul Sajószentpétert sem vetették még el teljesen), így a huzavonában újabb értékes hetek vesztek el és mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy a
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Ikonok, festmények, ékszerek

Karácsonyi
művészeti vásár

Tizenhat művész alkotásaiból lehet válogatni, vásárolni.
Az erőmű és lakótelepének őstelepülése, Tiszakisfalud az 1889-es kataszteri térképen. Forrás: ARCANUM Adatbázis Kft.
tervfeladat az év végére nem készül el.
A nézetkülönbség feloldására Gerő Ernő
minisztertanácsi elnökhelyettes, államminiszter azt javasolta, hogy szovjet szakértőktől kérjenek segítséget „tekintve, hogy
leghatalmasabb erőművünk telepítéséről
van szó és ilyen nagyfontosságú kérdésről nem szabad könnyelműen dönteni.”
Miközben a szovjet szakértők a javaslaton
dolgoztak, addig az érintett hivatalok helyszíni szemlét tartottak, hogy az ellentétes
nézeteket összeegyeztessék. A bizottság a
következő telephelyeket vizsgálta meg: 1./
Rakamaz három alternatívában: Balsa és
Szabolcs között a Tisza partján, Szabolcs
és Tímár között a Tisza partján, Rakamaz
községtől északra, 2./ Tokajtól délre a Tisza partján, 3./ Tiszapalkonyától északra
a Tisza partján. A telephelyek megszemlélése után az OT a rakamazi telephellyel
kapcsolatban megváltoztatta az álláspontját, és a többi résztvevővel együtt elfogadta, hogy a rakamazi telepítés egyik alternatívája sem kedvező. Tokaj esetében arra a
következtetésre jutottak, hogy ha az erőmű
terepszintjét a legnagyobb eddigi árvízszint fölé akarják emelni, akkor az előze-

tes mérések szerint 4 m-es feltöltés szükséges. Ezt azonban mindenki elvetette, mert
pénzügyi indokok miatt 2 m-nél nagyobb
feltöltés nem jöhetett számításba. Az OT
mindenesetre ár- és belvíz szempontjából
felül akarta vizsgáltatni a kérdést, amit az
ERŐTERV szükségtelennek tartott, hiszen
megengedhetetlennek tartották az árvízszint alatti építkezést.
A palkonyai telepítést illetően a bizottság
megállapította, hogy a helyszín erőműtelepítésre minden szempontból megfelelő. Az OT viszont aggodalmát fejezte ki
a miatt , hogy az erőmű és az ipartelep
mellé várost kell építeni, amelynek költségei és szerteágazó problémái a telephely előnyeit rontanák. A befejező megbeszélésen egyenkénti véleményformálásra szólították fel az érintetteket és mindenki Tiszapalkonyára szavazott. Egyedül az OT kérte, hogy saját véleményének kialakítása előtt még hadd vizsgálódjon két kérdésben: mibe kerülne a tokaji
és a palkonyai városépítés, illetve lehet-e
a legnagyobb árvízszint alá menni.
(Folyt. köv.)
Kákóczki Balázs

Sikeresen pályáztak, bővült az eszközpark

Segítség a tűzoltóknak

Hat önkéntes tűzoltó egyesület - Mezőcsát, Szomolya,
Polgár, Tiszadob, Szihalom,
Bükkzsérc - 4,9 millió forint
értékben kapott új eszközöket.
A gépparkok felújítása 2013-ban kezdődött, az volt az első év, amikor pályázati
forrásból tudták bővíteni a meglévő készletet. A Magyar Tűzoltószövetség és az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatának nyertesei a tiszaújvárosi kirendeltségen vehették át új tűzoltó
védő- és technikai eszközeiket.
- Az önkéntes tűzoltó egyesületek a járási
mentőszervezetek oszlopos tagjai. Több
száz riasztáshoz vonulnak ki évente. Az
eszközeik elhasználódnak, a tűz nem kíméli azokat, ezért folyamatosan cserélni

A mezőcsáti egyesület „ajándékasztala”.

Birtokbavétel.

kell. Az önkéntesek munkáját új eszközökkel támogatják minden évben, így az
idén is - mondta az ünnepélyes eszközátadás megnyitóján Macz János, a Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, majd Tóth Attila, a B-A-Z
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgató- helyettese adta át az új eszközöket, felszereléseket a nyerteseknek.
- Az idén Borsod megyében 32 egyesület pályázott és közel 24 millió forintban
részesült. A pályázati pénzből egyrészt
eszközöket vásároltak, másrészt működési költségre és továbbképzések szervezésére használhatták fel. Azok az önkéntes mentőszervezetek, akik ugyancsak pályázhattak ebben az évben, - a megye illetékességi területén tíz ilyen szervezet van
- ők 3,6 millió forintos támogatásban ré-

szesültek. Ennek az évről-évre egymásra
épülő pályázati-támogatási folyamatnak
az az elsődleges célja, hogy az alapvető felszerelések maradéktalanul mindenhol meglegyenek. A felszereléseket, eszközöket karban kell tartani, aminek költsége van, illetve az eszközök korszerű és
szakszerű használata szükségesség teszi
egyéb kiegészítő eszközök beszerzését is.
Ennek egy részét meg tudják oldani saját
forrásból is az egyesületek, de a rendszeres támogatások révén olyan eszközállomány áll az egyesületek rendelkezésére,
ami lehetővé teszi a zökkenőmentes működésüket, és egy esetleges karbantartás,
eszközjavítás miatt sem kerülnek nehéz
helyzetbe - nyilatkozta lapunknak Tóth
Attila.
berta

Rendhagyó kiállítás és vásárnak ad otthont az év
utolsó hónapjában a Városi Kiállítóterem. Az ötletgazdák karácsonyi művészeti vásárt rendeznek,
ahol neves alkotók munkáit, remekműveit kínálják értékes ajándékként a fa alá.
Többségében tiszaújvárosi alkotók, Tiszaújvároshoz kötődő
művészek, korábban gyűjteményükkel nálunk is bemutatkozók munkáival rendezték be a kiállítótermet. 16 ismerős és neves név a művészvilágból. Az egyik házi- és ötletgazda Zajácz Tamás, Józsa Lajos, Száz Endre, Pataki János, Kovács Anikó, Alim Adilov, Papp György, Várkonyi János, Budai Mihály
és Csuta György munkáiból válogathatunk, de elhozta fotókon
tiszaújvárosi pillanatképeit Sávolyi György és karácsonyillatú
mézeskalácscsodáit a Kolosai Manufaktúra is. Krokmer Krisztina ikonfestőn képeivel szemközt ásványékszerek sorakoznak
a vitrinekben, díszdoboz nélkül is szemet (is) gyönyörködtető,
míves látvány és ajándék lehet az ünnepekre.
Kolosai Ferenc, erre az ünnepre készült saját szerzeményével
énekelt és zenélt a megnyitón, majd rendhagyó zenés tárlatvezetésre hívta a karácsonyi vásár látogatóit Zajácz Tamás.
- Évek óta sajnálattal látom, hogy a karácsonyi kínálatban meglehetősen sok kommersz anyag szerepel. Nem akarom bántani
a távol-keleti termékeket és az utcán fagyoskodó árusok termékeit, de ezért gondoltunk arra a Karakter Arttal és a művelődési központtal - amelytől kibérelhettük ezt a helyiséget két hétre
- hogy 15-16 rangos művésznek, igazi profinak a munkáit ajánljuk fel vásárlásra. Vannak itt festmények, szobrászalkotások,
tűzzománcok, ikonok, bőrképek, ékszerek, kisplasztikák, mézeskalácsok, szóval elég színes, széles a kínálat - mondta Zajácz
Tamás, majd az értékről és árértékről kérdeztem, hiszen itt nem
lehet pár ezer forintból bevásárolni. - Nem számítunk átütő nagy
vásárlásra, de azt gondolom, ha egy igényt felébresztünk ezzel,
akkor előbb-utóbb befejeződik például egy képvásárlással. Az
emberek 10 milliókat fizetnek ki az autójukra, de a szobáikban
ikeás poszterek díszítik a falakat. Hátha ez az ízlésnevelés eljut
egyszer oda, hogy erre is áldoznak egyre jobban.
Kolosai Katalin kiállításszervező is nagy lendülettel és energiával vetette bele magát a munkába. Elhozta mézeskalács alkotásait, ötleteit és szakértelmét is, hiszen Tamással közösen rendezték be a művészeti vásárt.
- Sok évvel ezelőtt, amikor a kiállítóteremben dolgoztam, akkor
már csináltam egy ilyen vásárt. Akkor ismerkedtem meg Tamással is és az ő munkásságával, és noha másfelé sodort az élet, de
valahogy a képzőművészettől, a kiállítástól, az alkotás folyamatától soha nem szakadtam el, így jött ennek a vásárnak is az ötlete, és tulajdonképpen egy hármas koprodukcióban elkészült ez
a kiállítás, a Bőr Art, a Karakter Art és a Derkovits Művelődési
Központ szervezésében - mondta Kolosai Katalin. Igyekeztünk
a városban is szétnézni, megszólítani azokat, akik itt élnek és alkotnak, és valóban már a művészi kategóriában tartanak, vagy
oda sorolhatók. Tamás az alkotótáborokból a művészi munkássága során nagyon sok emberrel tart folyamatosan kapcsolatot,
az életemből az a 6-7 év, amit kiállításrendezőként dolgoztam,
szintén nagyon sok művész ismeretségét hozta, sőt talán barátságát is, így nem volt nehéz. Nem titok, hogy ebben a dologban
nem csak az ízlésformálás, a jótékonykodás vagy a művészetbarátság vezérelt minket, hiszen anyagi vonzata is van, de reméljük sikerül ezzel egy új színfoltot is hozni a város karácsonyi palettájára.
berta
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Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár
DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Városháztér
December 14. (péntek), 16. és 23. (vasárnap), 16.00 óra
Mikulástól karácsonyig
Derkó MiniGaléria
Hajdu József – Fények és Formák
című kiállítása január 10-ig
VÁROSI KIÁLLÍTÓTEREM
Karácsonyi Művészeti Vásár december 23-ig
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 17. (hétfő) 16.30 óra
Károlyitól Trianonig - A Wass Albert Kulturális Egyesület
rendezvénye
December 18. (kedd) 16.30 óra
Pocsai Piroska Mesevarázs című kötetének bemutatója
TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR
December 14. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután
December 18. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja
A programokkal kapcsolatos részletes információkról az intézmény honlapján, facebook oldalán, illetve a megjelenő havi programfüzetből és plakátokról tájékozódhatnak.
Karácsonyváró alkotóműhely a könyvtárban. Kicsiknek és
nagyoknak. Mézeskalács festés, asztali dísz készítés, grincsfa
workshop, skandi manó varrás, ünnepi gyertyafestés és vásár.
GLUTÉNMENTES MÉZESEK RENDELÉSRE
30/5377-409
2018. 12. 14. 14-től 19 óráig.
Helye: Hamvas Béla Városi Könyvtár Tiszaújváros

A Tisza TV műsora
December 13., csütörtök
9:00 Héthatár: Mecénás ösztöndíjosztó - Mikulásfutás Könyvmolyok találkoztak - Szederkényi gyertyagyújtás - Fenyőkörkép - Művészeti vásár - Adománygyűjtés
9:15 Hétről-Hétre: Mikulástól karácsonyig - Év végi rendezvények - Közelmúlt - Focitervek
(A műsor a szerdai adás ismétlése.)
December 19., szerda
18:00 Héthatár: Mikulástól karácsonyig - Jótékony Sodrás-karácsony - Kezdődnek az év végi rendezvények
18:10 Hétről-Hétre: A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány
adventi hangversenye
December 20., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: a szerdai adás ismétlése
Utána: A testületi ülés ismétlése

Kultúra

7. oldal

Beszédes könyvem

Hatvan beszéd egy kötetben

Beszédes könyvem. Ez Hajdu
Imre legújabb könyvének címe. Az elmúlt 24 évben született és elmondott beszédeiből válogatott. A könyv megjelenésének alkalmából beszélgettünk a Krónika egykori főszerkesztőjével szónoklatokról, emlékekről, tervekről.
- Miért döntött úgy, hogy egy csokorba
gyűjti a beszédeit?
- Van egy olyan római mondás, hogy a Szó
elszáll, az írás megmarad. Valóban, a beszédeknek az a sorsuk, hogy elmondják, meghallgatják vagy unatkoznak közben az emberek, ha tetszett, akkor még egy-két napig beszélnek róla, aztán mindenki elfelejti
- mondja Hajdu Imre, akinek 46. könyve jelent meg a napokban. - Én minden alkalommal leírtam, leírom a beszédeimet, pontosan azért, mert így van szerkezete, váza. Segítség nekem is és a hallgatóságnak is, hiszen nem kalandozok el, tarom magam a leírtakhoz, így nem nyúlik el.
- Emlékszik az első beszédére?
- Hogyne! Nem valósult meg. Az én hibámból. Igazából nem beszédet kellett
mondanom, hanem egy verset. Még óvodás voltam és egy ünnepségen kellett
volna elmondanom egy pársoros versikét. Valószínűleg megijedtem a tömegtől és nem voltam hajlandó megszólalni.
Emlékszem, hogy akkor édesanyám nagyon szomorú és csalódott volt. Ma már
azt hiszem, büszke lenne rám. A Beszédes könyvemet is neki ajánlom.
- Szeret beszédeket írni, mondani?
- Én minden alkalommal, amikor felkérnek egy beszéd megírására, úgy indulok neki, hogy én ezt biztosan nem tudom
megírni. Aztán úgy idővel jönnek a gondolatok, és mindig kikerekedik belőle valami. Aki az újságírást választja hivatásul,
az közszereplést vállal, bár nem közvetlenül találkozik az olvasóval, mégis az újságcikkeken keresztül kapcsolatban állnak
egymással. Az újságíró véleményt formál

Hajdu Imre kötetét Tokaji Edit önkormányzati képviselő, lapunk egykori munkatársa ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.
és természetesen az olvasó is. Majd az új- és elhangzott beszédemre. Nagy megtiszságíró, ha magasabb beosztásba kerül, ro- teltetésnek éreztem, hogy én beszélhetvatvezető, vagy főszerkesztő lesz belőle, tem Hamvas Béláról, pontosabban a Tiakkor gyakorta lép közvetlenebb kapcso- szapalkonyai Erőmű építésekor itt eltöllatba a hallgatósággal, mert felkérik ilyen- tött éveiről.
olyan alkalmakkor, hogy mondjon beszé- - Milyen tervei vannak a jövőben?
det. No, hát én is így jártam és járok még - Olykor az ember a tükörbe néz és vág
ma is számtalan alkalommal.
egy fintort, hogy érdemes-e ezt csinál- Milyen szempontok szerint válogatta ki ni, hiszen egyre több olyan ember van a
a beszédeket?
környezetünkben, aki egész életében nem
- Először is beszéd születhet sok témában. olvasott el 46 könyvet. Nem Hajdu ImNekem is vannak megnyitó-, ünnepi-, né- rét nem olvasott, hanem Jókait, Márait, az
vadó- és bizony vannak temetések alkal- igazán nagy klasszikusokat. Aztán megmával elhangzott búcsúzó beszédeim is. nyugtatom magam, hogy az írás olyan,
Igyekeztem minden témából beletenni a mint a narkó, ha ez ember elkezdi, nem
könyvbe. A másik szempont a helyszín tud belőle kigyógyulni. Hozzáteszem pervolt. Úgy szoktam viccesen mondani, sze, hogy nyugdíjasként jóval kevesebhogy az ember ott beszél, ahol felkérik. A bet írok, mint aktív koromban. Az tudmegye több településén mondtam beszé- juk, hogy az újságírónak egyetlen múzsádet, így Tiszaújvárosban is, ami számom- ja van, ez pedig a határidő. Nyugdíjasként
ra egy kivételes hely. Túl azon, hogy 11 azonban az ember magának állítja be a haévet töltöttem el itt a Krónikánál főszer- táridőt. Ilyenkor már lehet halogatni, tokesztőként, több eseményen is felkértek, logatni, most már lassabban megy. A terhogy mondjak beszédet és ezekből elég veimhez azért próbálom tartani magam.
sok bekerült a kötetbe.
Évente vagy kétévente igyekszem kiadni
- Van olyan beszéde, ami valamiért közel egy könyvet. Most két téma is foglalkozáll a szívéhez?
tat. Mivel én Bogácson születtem és most
- Nagyon büszke vagyok a tiszaújváro- a nyugdíjas évekre újra visszatértem oda,
si könyvtár a névadóünnepségére megírt így a következő könyveim témái is ehhez
a településhez kötődnek. Az egyik Mayer
Alajos története, aki 1932 és 1942 között
töltötte be Bogácson a jegyzői tisztséget,
akkor, amikor én kisgyermek voltam. Mielőtt meghalt, írt egy nagyon kemény, kritikus életrajzot, korképet. Bár azt kérte,
hogy halála után égessék el ezt az írást, a
családja úgy döntött, hogy ez egy nagyon
fontos kordokumentum, ezért nem semmisítették meg. Úgy gondolom, nagyon
jól tették. Én pedig ennek a feldolgozására készülök. Irodalmi formába szeretném önteni úgy, hogy természetesen a hitelessége teljes mértékben megmaradjon.
A másik téma, ami a terveim közt szerepel, hogy folytatom Bogács részletes történetének feldolgozását.
Hajdu Imre könyvbemutatóinak elmaradhatatlan kelléke saját bora.
ema

Hajdu József művésztanár
Portrékkal és tájképekkel
rendezték be a Derkó MiniGaléria idei utolsó kiállítását. Ezúttal a tiszakesziben
élő Hajdu József hozta el alkotásait. Szenvedélyének, a
festésnek otthon és a munkahelyén is hódol, hiszen a helyi általános iskolában tanít
rajzot.
A művész és múzsája, férj és feleség, két
pedagógus, akik a tiszakeszi iskolában tanítanak évtizedek óta. A lelkes művésztanár iskolájában volt már az év pedagógusa, és képei is kikerültek az intézmény falára. József fest, tanít, és tehetséget gondoz, tanítványai nem egy versenyen szerepeltek már sikerrel. A nő, és a tiszai táj.
Ez a két szépség már gyerekkorában elvarázsolta. A tehetség tanulással és szorgalommal párosult, művésztanáraitól pedig eltanulta hozzá a technikákat. Portréinak többségén a feleségét örökíti meg,

Portrék, tájak

A művész és múzsája, Hajdú József és felesége.
de megfesti unokáit, a családját és tanítványai is modellt állnak neki. Hajdu József tanári munkája mellett alkotó módon

vesz részt megyei és országos művészeti
közösségek munkájában is.
Berta

8. oldal

Hirdetmények

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.

Pályázat civil szervezeteknek, egyesületeknek
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja az egyesületeket, civil szervezeteket, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az egyesületek, civil szervezetek számára.
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét,
hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében a 2007. évi
CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről nyilatkozni kell. A Nyilatkozat kitöltése minden pályázat esetén
kötelező, annak elmulasztása a pályázat
érvénytelenségét vonja maga után. A nyilatkozatot a Pályázati adatlap tartalmazza.
Amennyiben a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” is kötelezően csatolni kell a pályázathoz.
A Nyilatkozat és a Közzétételi kérelem
nyomtatvány letölthető a http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu honlapról, illetve személyesen átvehető ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri
Hivatal Ügyféltájékoztató Irodáján, valamint az Intézményfelügyeleti, Szociális
és Sport Osztályán.
Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban
keletkező adatok közérdekű adatoknak
minősülnek, a pályázat meghatározott
adatait közzéteszik a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu
központi portálon.
A pályázat célja:
A pályázat az egyesületek, civil szervezetek 2019. január 1. és 2019. december
31. között megrendezendő rendezvényeit
támogatja, valamint az érintett szervezetek 2019. évi működési költségeihez kíván hozzájárulni.
Pályázhatnak:
- egyesületek, vagy más civil szervezetek,
amelyek az illetékes törvényszék által tiszaújvárosi székhellyel bejegyzésre kerültek és Tiszaújvárosban működnek,
- országos, regionális, megyei civil szervezetek helyi szervezetei.
Nem részesülhet támogatásban:
- az a szervezet, amely az önkormányzat sporttámogatási alapjából, az önkormányzat által létesített közalapítványtól
azonos pályázati céllal támogatásban részesült,
- önkormányzati fenntartású költségvetési szerv,
- azok a szervezetek, amelyek az előző
évi támogatással a megállapodásban foglaltak szerint szabályszerűen nem számoltak el,
- azok a szervezetek, amelyek a pályázattal együtt - a pályázati felhívás mellékletében található - a pályázó szervezet bemutatására szolgáló civil adatlapot nem
nyújtják be.

Támogatják az önszerveződő közösségeket.
Támogatott célok:
• önszerveződő közösségek alakulása,
működése, amelyek tevékenységi köre
segíti bizonyos önkormányzati feladatok
átvállalását,
• olyan rendezvények megvalósítása,
amelyek szakmai célokon túl a város hírnevének erősítését szolgálják,
• művészeti értékű városi kiadványok támogatása,
• közművelődés területén alkotó folyamatok támogatása,
• nemzetközi együttműködés támogatása,
• külföldi tanulmányutak, szakmai konferenciák támogatása,
• egészséges életmód elterjesztésére ösztönző akciók,
• életesélyek növelésének támogatása.
A képviselő-testület 3300-4/2008. 164/
Ökth. 3./pontjának döntése alapján a pályázatban megjelölt cél módosítására
nincs lehetőség.
A támogatás formája, támogatható kiadások:
A támogatás formája:
A támogatás a pályázó 2019. január 1. és
2019. december 31. között megvalósuló,
a támogatott célok között részletezett tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújt egyszeri,
előre folyósított, vissza nem térítendő támogatást, elszámolási kötelezettséggel.
Támogatható kiadások:
A pályázati lapon szereplő költségvetés
kiadási tételei, amelyek az adott program
megvalósításához, a működéshez igazolhatóan kapcsolódnak.
Működési költségek:
- iroda bérlet, rezsi, kommunikáció,
- bér és járulékai, tiszteletdíj,
- szakértői költségek,
- utazási költségek,
- szállás, étkezés,
- anyag, eszköz beszerzés.
Nem támogatható: beruházás, reprezentáció.
A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázatok benyújtásának módja,
helye és határideje:
A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal által erre a célra kiadott pályázati adatlapon, papíralapon nyújthatók be.
A pályázati adatlapnak tartalmaznia kell
a pályázó nevét, címét, a pályázat célját,
a tervezett program, illetve tevékenység
részletes leírását, a programhoz szükséges anyagi támogatás mértékét, részletes
költségvetést, a szervezet fizetési számlaszámát, adószámát, programban lebonyolító szakemberek nevét.
Igazolást a törvényszéki bejegyzésről
(bejegyzés másolata a pályázó vagy a lebonyolító részéről).
A pályázónak nyilatkoznia kell arról,
hogy részesült-e már támogatásban Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületétől, illetve önkormányzati alapítványtól, közalapítványtól. Továbbá arról, hogy van-e jelenleg folyamatban pályázata tiszaújvárosi önkormányzati közalapítványnál, alapítványnál.
Minden esetben kérjük megjelölni a pályázati projektért felelős kapcsolattartó
személy nevét, elérhetőségét.
Kérjük, hogy a program részletes leírását maximum 1 oldal terjedelemben csatolják.
Pályázati dokumentáció beszerzése:
A pályázati kiírás, pályázati adatlap, illetve a pályázó szervezet bemutatását tartalmazó formanyomtatvány (civil adatlap)
letölthető a http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu honlapról, illetve személyesen
átvehető ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztatóján, valamint az Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán.
A benyújtás helye:
A pályázatokat postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.), vagy személyesen a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztatóján, valamint az
Intézményfelügyelei, Szociális és Sport
Osztályán lehet benyújtani ügyfélfogadási időben.
A benyújtás határideje:
2019. február 1.
A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a képviselő-testület 2019. márciusi ülésén dönt.
A pályázókkal Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatási megállapodást
köt, melyben meghatározásra kerül a támogatásra biztosított összeg, a felhasználás célja és határideje, az elszámolás
módja és határideje.
A pályázattal kapcsolatban az alábbi telefonszámokon kérhető információ:
- a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport
Osztály: 548-032, 548-066

2018. december 13.

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 51. héten, 2018. december 21-én (csütörtökön) végzi el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk a Tisztelt gépjármű tulajdonosokat, hogy a Kazinczy Közösségi Ház, Bethlen G. út felőli parkolója fenyőfaárusítás miatt 2018. december 24. (hétfő) 18:00 óráig le
van 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

Molnár István
a 8. sz. választókerület képviselője
2018. december 19-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

2018. december 13.

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

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 14.
• 2018. december 21.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

Ruszin ülés
A Tiszaújvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 14-én (pénteken) 9,00 órától
ülést tart.
Helyszíne: Tiszaújváros, Tisza út 2/C.
Tudlik Ferencné
elnök

Üveghulladék begyűjtése
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy Tiszaújváros családi házas övezeteiben (Kertváros, Tiszaszederkény, Tisza-part városrész) az üveghulladékok házhoz menő
begyűjtését a közszolgáltató 2018. december 17-én (hétfőn)
végzi el.
Az üveghulladék a gyűjtés napján 7 óráig bármilyen egyéb
átlátszó hulladékgyűjtő zsákban is kihelyezhető. A gyűjtőzsákban az ép, egész sörös-, boros-, pezsgős-, befőttes-, és
egyéb öblösüveget 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

Hirdetmények

9. oldal

Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros
önkormányzatának képviselő-testülete
2018. december 20-án, csütörtökön 10 órakor ülést tart
a Városháza III. emeleti tanácskozótermében.
Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. 2018.
évi üzleti tervének módosítására
2. Javaslat az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására és az alapító
okiratok módosítására
3. Javaslat a fiatalok életkezdési támogatása iránti kérelmek elutasítása miatt benyújtott fellebbezések elbírálására
4. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért
Díj” adományozására
Nyilvános ülés:
1. Javaslat az önkormányzat 2018. évi

költségvetéséről szóló 4/2018. (II.23.)
önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
3. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019.
évi munkatervére
4. Javaslat a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi szakmai munkatervének, továbbá a fiókkönyvtárak 2019.
évi leltározási ütemtervének jóváhagyására
5. Javaslat a Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
6. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának, a Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint a Hajléktalanok
Nappali Melegedője szakmai program-

jának, továbbá az „Ezüsthíd” Gondozóház és a Hajléktalanok Átmeneti Szállása házirendjének jóváhagyására
7. Javaslat az otthoni szakápolási tevékenység működtetésével kapcsolatos
döntés meghozatalára
8. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására
9. Javaslat a Tiszaújvárosi Városgazda
Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének
módosítására
10. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata 2018. évi összesített közbeszerzési tervének módosítására
11. Tájékoztató az őszi közmeghallgatásokon elhangzott közérdekű bejelentésekre tett intézkedésekről, valamint a
2018. évi végre nem hajtott feladatokról
Kérdések

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 29. § (7) szerint mentesül
a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól
az az ingatlantulajdonos, aki 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül
vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízi létesítményt, ha
a) a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és
b) az engedély megadásának feltételei
fennállnak.
A határidővel kapcsolatos új információ,
hogy a kötelező bírságkiszabás alóli mentességi időszak határideje az Országgyűlés elé beterjesztett törvényjavaslat értelmében előreláthatólag 2020. december
31-ig meghosszabbodik!
A kutak fennmaradásának utólagos engedélyezési hatásköre megoszlik:
a) a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező települési önkormányzatok jegyzői és,
b) a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel
rendelkező hatóságok, azaz a kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok
között.
1./ A jegyző hatáskörébe tartozik és a jegyző fennmaradási engedélye szükséges
olyan kutak fennmaradásához, amely a
következő feltételeket együttesen teljesíti:
1./ a kút nem a kijelölt hidrogeológiai védőidomon és védőterületen található,
2./ legfeljebb 500 m3 /év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet, vagy parti
szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
3./ épülettel rendelkező, vagy beépítetlen
ingatlanon van,
4./ magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, (Amennyiben a fennma-

radást kérelmező gazdasági társaság, gazdálkodó szervezet, közintézmény vagy
önkormányzat, akkor a jegyző nem rendelkezik hatáskörrel az engedélyezésre
vonatkozóan.)
5./ nem gazdasági célú vízigény. (Amen�nyiben a vízkivétel célja gazdasági érdekből történik, például üzemi állattartás,
mezőgazdasági öntözés, vagy ipari tevékenység, akkor az engedélyezés nem tartozik jegyzői hatáskörbe.)
2./ Minden más esetben a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóság,
azaz a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok fennmaradási engedélye szükséges az engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító kutak fennmaradására.
Ha a kút
- épülettel vagy annak építésére jogosító
hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és
- a magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, nem gazdasági célú
vízigény kielégítése céljából létesült,
- 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
de
-kijelölt belső, külső vagy hidrogeológiai
védőidomot, védőterületet érint, akkor a
kút engedélyezése a vízügyi hatóság jogkörébe tartozik.
3./ Tiszaújváros területének jelentős része
hidrogeológiai védőidomot, védőterületet
érint, ezért a legtöbb esetben a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság jár el engedélyező hatóságként!
A város alábbi részterületein található
kutak fennmaradási engedélyezése tarto-

zik a települési önkormányzat jegyzőjének
hatáskörébe:
Szederkény városrészben:
Táncsics utca - páratlan oldal a 39.-től a
79. házszámig
-páros oldal a 44.-től a 78. házszámig
Kossuth u. – páratlan oldal a 39/a –tól a
65. házszámig
-páros oldal az 50.-től a 74. házszámig
Bajcsy-Zs. u. –páratlan oldal a 63.-tól a
75. házszámig
-páros oldal a 70. –től a 88. házszámig
Szabadság u. – páratlan oldal az 1.-től a
7. házszámig
-páros oldal a 2.-től a 16/a házszámig
Hunyadi u. –páratlan oldal az 1-től a 15.
házszámig
-páros oldal 2-12/a házszámig
Tisza-part városrész teljes területe
Az engedély nélkül létesült kutakra vízjogi fennmaradási engedély adható, amennyiben a kút vízvédelmi, vízgazdálkodási, környezetvédelmi, népegészségügyi és építésügyi érdekeket bizonyítottan nem sért.
Kút megszüntetése (eltömedékelése) is
megszüntetési engedély alapján történhet.
Az ingatlan tulajdonosának a kút fennmaradási engedélyét akkor is meg kell kérnie, ha úgy nyilatkozik, hogy
- a kutat nem használja (ez alól a kút lefedése sem jelent kivételt). (Amíg a vízilétesítmény létezik - nem kerül szakszerűen
eltömedékelésre - addig a fennmaradási
engedélyezési eljárást le kell folytatni.),
- a korábbi tulajdonostól megvásárolt ingatlanon található kút már a birtokbavételt megelőzően is az ingatlanon volt.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Kutak engedélyeztetése

Tájékoztató

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2019. évi fordulójának keretében nyújtott támogatások összesített adatairól
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójának eljárásrendjét tartalmazó Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) alapján 2018. évben is két típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra lehetett pályázni.
„A” típusú pályázatra azok a hallgatók
jelentkezhettek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali
munkarend) alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben
folytatják tanulmányaikat.
„B” típusú pályázatra azok a 2018/2019.
tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhettek, akik a
2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan

képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Az ösztöndíjpályázatok benyújtási határideje 2018. november 13-án járt le.
A fenti határidő leteltéig 17 fő regisztrált
az EPER-Bursa rendszerben, és töltötte fel
pályázatát elektronikusan. A fenti létszámból 9 fő nyújtotta be pályázatát az önkormányzathoz nyomtatott formában is.
Az ÁSZF alapján a pályázóknak a pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles
az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A
be nem befogadott pályázatok a bírálatban
nem vesznek részt. Fenti okok miatt Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 fő pályázatát érvénytelennek tekintette, és bírálat nélkül elutasította.
A 9 érvényes pályázat ellenőrzése a jogosultsági feltételeknek megfelelően megtörtént.

8 hallgató „A” típusú pályázatot nyújtott
be, ösztöndíjra valamennyien jogosultságot szereztek.
Egy tanulónak „B” típusú pályázata érkezett be önkormányzatunkhoz. A pályázó
az ösztöndíjra akkor szerezhet jogosultságot, ha a 2019. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyer felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányait a 2019/2020. tanévben a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelően
ténylegesen megkezdi.
A 2019. évi „A” típusú pályázatot benyújtó 8 hallgató 2019. évi ösztöndíjának
költségigénye 10 hónapra 400.000 Ft. A
2019. évi „B” típusú pályázatot benyújtó tanuló 2019. évi ösztöndíjának költségigénye 5 hónapra 25.000 Ft. A támogatás összege egységesen 5.000 Ft/hó/fő
volt.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj teljes költségigénye
2019-ben 425.000 Ft.
Bráz György
polgármester

Hirdetés
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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.

Rendkívüli közgyűlés

Tájékoztatjuk az egyesület tagjait, szimpatizánsait, hogy a
Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület 2018. december 13-án
17,30-órától a Tiszaújvárosi Sportcentrum súlyemelőtermében tartja rendkívüli közgyűlését.
Napirendi pont: A Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület és a
TKKSE közös munkájával kapcsolatos feladatok meghatározása.
Amennyiben a fenti időpontban a közgyűlés a határozatképességet nem éri el, úgy a következő közgyűlés 2018. december 13-án 18.00 órakor lesz, változatlan napirendi pontokkal,
a megjelentek létszámától függetlenül.
Sporttársi üdvözlettel:
		
Jancsár László egyesületi elnök

Sajószögeden eladó 1340 m2-es
telken 40 m2-es összközműves
szigetelt lakóház. A telek építkezésre is alkalmas.
Érd.: 70/367-47-15,
20/392-7251
Miskolcon 3 szobás, 73 nm-es
5.emeleti lakás eladó.
Érd.: 06-70/275-6511

2018. december 13.

Sport

2018. december 13.

Asztalitenisz

Labdarúgás

Tiszaújvárosban tartották meg az asztalitenisz diákolimpia megyei döntőjét. A tiszaújvárosi asztaliteniszező palánták ismét bizonyították tehetségüket, és sokan közülük - a győztesek -, a
februári országos döntőbe jutottak.
Tiszaújvárosi eredmények:
I-II. kcs. leány B kategória: 1. Ágoston Gabriella - Hunyadi
I-II. kcs. fiú B kat.: 2. Varga Botond - Hunyadi
III-IV. kcs. leány A kat.: 1. Fónagy-Árva Zsófia - Kazinczy
III-IV. kcs. fiú A kat.: 2. Fónagy-Árva Péter - Kazinczy
V-VI. kcs. fiú A kat.: 1. Gyuricskó Adrián - Brassai
I-II. kcs. leány csapat: 1. Hunyadi (Ágoston Gabriella, Varga Nikoletta Bíborka, Veres Anna)
I-II. kcs. fiú csapat: 3. Hunyadi (Csuhai Noel Róbert, Hevesi
Dániel, Varga Botond)

Kiváló első félidő után a papírforma érvényesült, és a
Budapest Honvéd jutott a
Magyar Kupa legjobb 16 csapata közé, mindazonáltal a
Gerliczki alakulatnak semmi
oka sincs a szégyenkezésre.
Tiszaújváros - Budapest Honvéd
0-4 (0-0)
Tiszaújváros: 700 néző. Vezette: Takács,
(Szert, Szilágyi)
TFCT: Herczeg - Fodor, Burics, Pap,
Bussy (Nagy D.), Lippai (Nagy G.), Nagy
P,  Hussein, Papp, Kertész (Lipusz), Molnár.
Bp. Honvéd: Horváth - Uzoma, Kovács,
Pilik, Oliveira (Ngog), Ganon, Dorde,
Lovric, Skvric, Tischler (Májer), Nagy,
Banó-Szabó.
46. perc: Bal oldali Honvéd szögletet követően a labda átszállt a 16-os túloldalára,
ahonnan Dino fejelte vissza a kapu előterébe. A négy védő és két támadó által kialakított tumultusból Tischler volt a leg-

A megye legjobbjai

Erőemelés

Mikulás kupa

Hagyományaihoz híven idén is megrendezte Mikulás kupa elnevezésű versenyét a Tiszaújvárosi Fitness SC. A házi jellegű
megmérettetésen a következő eredmények születtek.
Fekvenyomás:
Felnőtt nő: I. hely, Filtermeiszter Erika
Felnőtt férfiak: I. hely Hadházi Balázs, II. hely: Szabó Dávid.
III. hely: Molnár László. IV. hely:Csemer László. V. hely: Szőke Albert
PE Fekvenyomó
Felnőtt nő: I. hely, Filtermeiszter Erika
Ifjúsági: I. hely: Balogh Gábor, II. hely: Illés László, III. hely:
Szokol Milán, IV. hely: Kovács Gábor
Felnőtt: I. hely: Szőke Albert, II. hely: Finta Attila, III. hely:
Molnár László

Karate

Arany és ezüst

A Sportcentrum eseményei
December 13. (csütörtök)
Labdarúgás
09.30 Futsal körzeti diákolimpia				
Edzőterem
December 14. (péntek)
Labdarúgás
Grassroots „C” edzőképzés
Játékcsarnok
December 16. (vasárnap)
Kosárlabda
17.00
Aluinvent DVTK- MTK Budapest bajnoki mérkőzés
Játékcsarnok

Egy félidőt bírtunk

Sállal, dobbal.

Ismét NB I-es csapatot „hozott” a centerpályára a Tiszaújváros.
szemfülesebb és mintegy 5 méterről a léc
alá vágta a labdát. (0-1)
51. perc: Pilik végezte el a vendégek 11.
szögletét. A laposan a 16-os előterébe lőtt
labdára Kovács érkezett és ívelt az ötösön
belülre, ahol előbb Tschler próbálkozhatott a kapu bevételével, ám Herczeg bravúrral védte fejesét, a kipattanóra érkező
Lovric viszont bepasszírozta a hálóba a
játékszert. (0-2)
79. perc: Horváth félpályán átívelő kirúgása három Honvéd játékost talált két hazai védővel szemben. A félpályás lerohanásban Ngog és Banó-Szabó játszott ös�sze, mely végén utóbbi helyezte Herceg
mellett a hálóba  a labdát. (0-3)
89. perc: Pilik végzett el szabadrúgást
mintegy 30 méterre a kaputól. A védők
mögé ívelt   labdára Májer csapott le és

mintegy 11 méterről a kapu jobb oldalába
bombázott. (0-4)
Az első félidőben több ígéretes helyzetet is kidolgozott a Tiszaújváros, ám ezeket nem sikerült gólra váltani, igaz a neves vendégcsapat sem talált be a hazai kapuba. A fordulás után viszont kijött a két
csapat közötti különbség, és magabiztosan játszotta magát a legjobb 16 közé a
Honvéd.
Gerliczki Máté: A nehéz talaj több erőt
vett ki a játékosaimból, mint a vendégekből, de ez nem véletlen, hiszen a két csapat edzésmunkája össze sem hasonlítható.  De pozitívum, hogy szinte minden évben NB I-es csapatot hozunk Tiszaújvárosba a kupamérkőzéseken, és az is nagy
pozitívum, hogy ilyen sokan voltak kint a
mérkőzésen.

Negyedik éve az élen

Tiszaújváros a legerősebb a megyében

2018. december 7-én rendezték meg immár 11. alkalommal a Megyei Fekvenyomó Bajnokságot a B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság kiképző központjában,
melyen a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságot 7 kolléga képviselte.
Súly és korosztály szerinti eredményeink:
70 kg alatti kategória:
Déri Virág III. helyezés
70 kg feletti kategória:
Hajas Réka IV. helyezés
90 kg alatti kategória:
Palumbi Gergő I. helyezés
Soltész János III. helyezés
100 kg alatti kategória:
Horváth Bálint II. helyezés
100 kg feletti kategóriában:
Takács István III. helyezés
110 kg alatti kategória
Németh Szabolcs II. helyezés
Összesítettben Palumbi Gergő a 3. helyen
végzett.
Csapatunk az önkormányzat segítségével felújított, korszerű gépekkel felszerelt

Kosárlabda
A hétvégén rendezték meg Budaörsön a Hayashi Shito-ryu Open
International Karate Championships versenyt. Ezt a tornát kétévente rendezik meg és a Shito-ryu szakág világbajnokságának
tekinthető. A Justitia Fujiyama SE egy versenyzővel képviselte Tiszaújvárost. Kujbus Annabella katában (formagyakorlat) és
kumitében (küzdelem) is elindult, és az előbbiben első, az utóbbiban második helyet szerzett.

11. oldal

Négy éve nem tudják őket legyőzni.
kondicionáló teremben készült a megmérettetésre.
Az elért eredményekkel kapitányságunk
csapatban az I. helyet szerezte meg, így
immáron negyedik alkalommal a Tisza-

újvárosi Rendőrkapitányság a megye legerősebb kapitánysága.
A díjakat dr. Mecser Tamás r. ezredes, bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes adta át.
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

Leverten Egerben

A bajnokság 11. fordulójában az EKE Eger KOK otthonában vendégeskedett a
Tiszaújvárosi Termálfürdő
Phoenix KK. A tabellán elfoglalt hely és a hazai környezet az Eger győzelmét jelezte előre, a mérkőzés képe
alapján azonban reális esélye lett volna a Phoenixnek
behúzni a mérkőzést, sajnos
nem sikerült.
Eger - Phoenix KK
85-81 (27-20, 16-24, 22-19, 20-18)
Eger: 150 néző. Vezette: Surányi G., Júrák K., Lövei L.
EKE Eger: Mészáros B. (15/9), Papp B.
(7/3), Máté (14/6), Szicsák (15), Varga I.
(21/3). Csere.: Szabó G (-)., Ungi (4), Pomázi (5/3), Steier (4), Megyes. (-)
Phoenix KK: Pöstényi Zoltán (11/3), Kiss
Balázs (5), Pongrácz Gergely (19/12),

Szilasi Bence (11/3), Kovács Zoltán
(10/6). Csere: Jónás Bence (-), Gáspár
Balázs (2), Dorvekinger Richárd (-), Szabó Dániel (4), Jaywuan Hill (19/3), Taskó
István (-), Molnár Bence (-).
A házigazdák kezdtek jobban, első rohamaikkal szinte állva hagyták a Tiszaújvárost, és már a negyedik percre tízpontos
előnyt harcoltak ki. Ekkor vett lendületet a vendégek játéka, felzárkóztak három
pontra, de az Eger végül magabiztos vezetéssel zárta az első negyedet.
A második játékrészben fordulni látszott
a kocka. A Phoenix átvette a játék irányítását és a Tisza-partiak 43-44-es állással
zárták a félidőt.
A játék képe nem sokat változott a folytatásban sem. Az Eger és a Tiszaújváros
fej-fej mellett haladt, és a záró etap hozta meg a legnagyobb izgalmakat. A végjátékra kipontozódott az addig 19 pontot
szerző Jaywuan Hill, majd az utolsó perc-

re a végig jól játszó Pongrácz Gergely is
magkapta ötödik intését, ami megpecsételte a végjátékot.
Váczi Péter: Azt gondolom, hogy a harc
a legmegfelelőbb jelző a mai játékunkra,
mert ugyan nem játszottunk jól, de nagyot
küzdöttünk, és így meg tudtuk szerezni a
győzelmet. Mindez arra volt jó, hogy az
év utolsó két meccsén, amikor Győrbe és
Sopronba látogatunk, már nem lesz rajtunk akkora nyomás, hiszen ezzel a sikerrel már nemigen tudunk nagyon hátra
csúszni, akármilyen eredmények is születnek a következő két fordulóban.
Szendrey Zsombor: A meccsre való felkészülésünk nem volt optimális, betegségek
miatt csak heten, nyolcan tudtak edzeni.
Ennek ellenére a mérkőzésből megpróbáltuk kihozni a legtöbbet. Sajnos a végét
mi bírtuk kevésbé, a kritikus pillanatokban rossz döntéseket hoztunk, ennek pedig vereség lett az eredménye.
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Rendezvények

2018. december 13.

