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Járványügyi
intézkedések
4219 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, elhunyt 90 beteg, az aktív fertőzöttek száma 67.690 fő (szerdai adatok). A kormány döntésének értelmében szerdától rendkívüli jogrend lépett életbe. Erről
lapunk 5. oldalán olvashatnak, az alábbiakban jöjjenek a
tiszaújvárosi aktuális adatok, hírek:
- Tiszaújvárosban eddig 129 fertőzöttet regisztráltak, közülük
26-an már meggyógyultak, az aktív fertőzöttek száma 103 fő,
közülük vannak, akik kórházi ellátásra szorulnak.
- Hét embert irányítottak át a Tiszaújváros Városi Rendelőintézetből a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórházba: egy
tüdőgyógyászt, három szakápolót és három segédápolót. Tiszaújvárosban így határozatlan ideig szünetel a tüdőgyógyászati ellátás, a halaszthatatlan esetek fogadására a mezőkövesdi rendelőintézetet jelölték ki.
- Folyamatban van a labor újraindítása, egyelőre korlátozott
számban tudják fogadni a betegeket.
- Továbbra is szünetel a sebészeti szakrendelés, remélhetőleg
a jövő héten már újra tudják fogadni a betegeket.
- A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár valamennyi rendezvényét lemondták, egyelőre november 30-ig.
- Beüzemelték az online kapcsolattartást segítő eszközöket az
Ezüsthíd Gondozóházban és Idősek Otthonában.

Négy Borsod megyei település - Kazincbarcika, Ózd, Encs, Tiszaújváros - vezetője találkozott kedden délelőtt a Városházán, hogy megismerkedjenek egymás városainak kihívásaival, sikereivel, életével, mindennapjaival. - Nem politikáról van
szó, hanem elsősorban várospolitikáról, arról, hogy hogyan tudnánk együttműködni, lobbizni, a településeknek milyen
problémái vannak, tudunk-e egymáson segíteni - fogalmazott dr. Fülöp György, Tiszaújváros polgármestere.
Cikkünk az 5. oldalon.

Elhúzódó munkálatok a Tisza úton
Nyár közepe óta folyik a munka a Tisza út Szederkényi és Huszár Andor út
közötti szakaszán. A munkálatokat a
metALCOM Zrt. végzi az MVM Net
Zrt. megbízásából. Nem probléma nélkül.
A kivitelező cég optikai kábeleket húzott ki a teljes útszakaszon, így fejlesztve a hálózati hozzáférést, gyorsabb, korszerűbb internetkapcsolatot biztosítva ezzel az intézményeknek. A tiszaújvárosi
önkormányzat az adott közterületen bontási engedélyt adott ki a kivitelezést végző cégnek május 25 és július 31-e közötti
időszakban. Mivel a munkálatok nem fejeződtek be, így az önkormányzat újabb
bontási engedélyt adott ki az augusztus
1-augusztus 19. közötti időszakra, majd
újabb bontási engedélyre volt szükség,
ami november 15-ig szól.
- Valójában a munkálatok június végén
indultak meg és július közepére már fel
volt bontva a teljes járda, így nem lehetett rajta közlekedni - nyilatkozta lapunknak Vismeg Monika, a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Fejlesztési, Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti Osztály osztályvezető-helyettese. - Ez

Gyalogost gázolt

Több mint 4 hónapja tart az áldatlan állapot.
idő alatt többször kellett az önkormányzatnak, mint útkezelőnek beavatkoznia a
kivitelezés folyamatába, a gyalogos- és
gépjárműforgalom biztonságosabbá tétele érdekében. Az önkormányzat fellépésével valósult meg az, hogy az útnak egy
egyméteres szakaszát lekerítettük, amit el
is kordonoztunk, ez volt kijelölve a gyalogosforgalomnak. A félsávos útlezárás

miatt pedig közlekedési lámpa irányítja
az autós forgalmat.
A kivitelező november 15-i határidőre ígérte a munkálatok teljes befejezését, a járda
teljes helyreállítását, aszfaltozását. Az illetékes kivitelező megbízóját is szerettük volna megkérdezni az ügyben, de megkeresésünkre azt a választ adta, hogy a témában
nem kíván nyilatkozni.

Egy figyelmetlen autós okozott balesetet kedd reggel Tiszaújváros belterületén. Egy fiatal nő a Tisza út és a Szederkényi út kereszteződésében a zebrán akart átkelni a túloldalra. A gyalogátkelőhöz érkező autós nem adott neki elsőbbséget, így elütötte. A
nő 8 napon belül gyógyuló könnyű sérülésekkel megúszta a gázolást. Idén ez volt a második eset, hogy zebrán ütöttek el gyalogost. A rendőrség szabálysértési eljárás keretében vizsgálja az
eset körülményeit.

2. � Sokféle

Odúk a denevéreknek

Téli és nyári lakot is telepített a denevéreknek a Városgazda Kft.
Egy korábbi, szakemberekkel történt egyeztetés után prototípus
alapján 6 kisebb és 6 nagyobb odút gyártottak le. A nagyobbakat szigetelték, így ezek téli szállásként szolgálnak a denevéreknek. Egy ilyenben 2-300 törpedenevér is át tud telelni. Németországból további 10 fabeton denevérodút vásároltak, ezeket is
az Örösi úti erdősávban helyezték ki, 6-8 méter magasba a fákra,
oda, ahol szellős, átjárható az erdő. A mesterséges denevérlakásokra azért van szükség, mert a lakóépületek utólagos szigetelése miatt folyamatosan kiszorulnak a denevérek korábbi (élő)helyükről, a panelnyílásokból. A denevérekre szükség van, hiszen
tömegével pusztítják a szúnyogokat.

Szabadságvesztés
ittas vezetés miatt
A Tiszaújvárosi Járásbíróság felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte azt a férfit, aki miután ittas vezetés miatt előállították, újra autóba ült és balesetet okozott.
A bíróság megállapította, hogy a vádlott 2020. május 31-én 23
óra előtt néhány perccel Tiszaújvárosban ittasan vezetett, mely
miatt a helyi rendőrkapitányságra előállították, és vezetői engedélyét bevonták. A vádlott néhány órával később, miután a rendőrségről távozott, újra autóba ült és Sajószögedre indult. Ittassága miatt balesetet szenvedett, gépkocsijával az úton megcsúszott
és az út menti növényzetnek ütközve állt meg.
A bíróság a vádlottal szemben ittas állapotban elkövetett járművezetés miatt - tárgyalás mellőzésével - 8 hónap szabadságvesztést szabott ki, melynek végrehajtását 1 évre felfüggesztette. A
bíróság a vádlottat 1 év 8 hónapra a közúti járművezetéstől is eltiltotta.
A bíróság végzése jogerős.
(Forrás: Miskolci Törvényszék)

Tanács
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik novemberi sorozatunk. A megfejtéseket november 3-ig egyben várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai úton
a 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.
címre.
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Köszönet
a segítségért
Egész pedagógusi pályámon hittem abban, hogy sok JÓ gyerek
és felnőtt van a környezetemben, akiért érdemes dolgozni, és
akire minden élethelyzetben lehet számítani.
Nem hiába!
Október 20-án délben ez ismét bebizonyosodott, amikor a Kazinczy Ház és a városi könyvtár
közötti útszakaszon balesetet szenvedtem a biciklimmel. Pillanatok alatt ott termett a segítség /Farkasné Magdika, Mártika és kolléganője a Kazinczy Házból, egy könyvtáros hölgy,
egy személyautó vezetőnője és egy fiatalember/, és nem csupán rendkívül körültekintően jártak el a segítségnyújtás során,
hanem magamra sem hagytak mindaddig, amíg a férjem kocsival meg nem érkezett, és be nem segítettek tenni, hogy elvigyen a sebészetre.
Köszönet érte mindannyiuknak, nem különben a mentősöknek,
akiknek pár perc múlva
letelt volna a munkaidejük, mégis elindultak velem Miskolcra
a baleseti sebészetre.
Mindannyiójuknak kívánok jó egészséget és balesetmentes
közlekedést!
Kovács Gyuláné, Margó néni

Baba születik
Szerkesztőségünk szeretné feleleveníteni azt a korábbi hagyományt, hogy a legifjabb tiszaújvárosiak érkezéséről hírt ad a
tágabb közösségnek is, természetesen a szülők megkeresésére, és hozzájárulásával. Ezért arra kérjük a leendő édesanyákat, édesapákat, hogy ha megérkezik a várva-várt kisbabájuk,
és elkészült az első cuki fotó az újszülöttről, küldjék el nekünk is, osszák meg velünk az ilyenkor fontos információkat
is, hogy például mi a keresztneve, hány kiló, és feje búbjától a
talpáig hány centit képvisel. Természetesen mindez önkéntes
alapon működhet csak, mi bízunk benne, hogy nyitottak lesznek erre, és együtt örülhetünk a családdal az új jövevénynek,
az éppen aktuálisan legifjabb tiszaújvárosi polgárnak a Baba
született rovatunkban. Várjuk az örömhírt személyesen szerkesztőségünkben, vagy a kronika@tiszatv.hu email címre.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot november 8-ig (vasárnapig) a
Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050),
majd november 9-től (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszertár
(Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.

Egyházi hírek
Római katolikus

A szentmisék a szokott időpontokban lesznek: kedd, csütörtök,
péntek, szombat 18.00, szerda 8.30, vasárnap 11.00.
A nyilvános szentmisék alatt kérjük az orrot és szájat takaró
maszk használatát, templomba belépés előtt és után kézfertőtlenítés az előtérben, illetve a mosdóban.
A szentáldozás kizárólag kézbe adással történik. Kérjük a kellő távolság megtartását.
A vírus terjedése szempontjából a legnagyobb veszélyt a megbetegedett, köhögő, tüsszögő ember jelenti. Fontos megelőző
intézkedés, hogy a szentmiséken és közösségi alkalmakon a
fenti tüneteket nem mutató személy vegyen részt.
Első áldozásra és bérmálkozásra készülők szüleit kérem, a vasárnapi szentmisére gyermekeiket kísérjék el, illetve buzdítsák a részvételre.

Görögkatolikus

Pénteken 7.50 Szent Liturgia. Szombaton 8.00 Szent Liturgia, 16.00 gyóntatás, 17.30 vecsernye. Vasárnap 9.30 utrenye,
11.00 Szent Liturgia, benne az első szentgyónásukat végző
gyerekek ünnepélyes áldoztatása. Kedden 7.50 Szent Liturgia.
Ismételten kérünk mindenkit a járványügyi előírások betartására (fertőtlenítés, maszkviselés, távolságtartás).

Református

Istentiszteleti alkalmaink:
Tiszaszederkény
• 2020. november 8-án, vasárnap 10 órától reformáció ünnepi istentisztelet.
Tiszaújváros
• 2020. november 8-án, vasárnap 11 órától reformáció ünnepi istentisztelet.
Élő online:
• Tájékoztatjuk a testvéreket, hogy akik személyesen nem
tudnak közösségünkbe eljönni, azok facebook oldalunkon
(https://www.facebook.com/reftujvaros/live/) minden vasárnap 11 órától élőben követhetik a városi istentiszteletet.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
KONFIRMÁCIÓ!
Kedves Szülők!
Ebben a tanévben is elindítjuk konfirmációi előkészületi alkalmainkat a fiatalok számára. Ajánlott korosztály: 7-8. osztályos
tanulók (13-15 éves kor).
Jelentkezni az alábbi módokon lehet:
• az iskolák református hitoktatóinál
• az egyházközség hivatalában telefonos egyeztetés után - Tel:
+36-30-4861847
• az egyházközség email címén – tiszaujvaros@reformatus.hu
A keresztelőkor a szülők és a keresztszülők fogadalmat tettek
arra, hogy a gyermeküket úgy nevelik és neveltetik, hogy ha
majd felnő, a konfirmáció alkalmával önként tegyen vallást az
Istenbe vetett hitéről. Ennek jött most el az ideje. A konfirmációt hosszabb-rövidebb oktatás előzi meg, amelyen a konfirmandusok áttekintik a református keresztyén hit alaptanításait és igazságait.
„Én Istenem, ha menni kell,
add, én is így mehessek el,
éjjel, sötétben, észrevétlen,
büszkén, magamban, ahogy éltem.
Mikor az élet menekül,
haljak meg én is egyedül,
egy vén díványra ráborulva,
és senkire se rászorulva...”
(Heltai Jenő)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj
és édesapa

Rendek István

nyugalmazott fémöntő mester, volt BM dolgozó
életének 78. évében, türelemmel viselt, hosszan tartó
betegség után 2020. október 28-án elhunyt.
Felejthetetlen halottunktól 2020. november 13-án 11 órakor veszünk végső búcsút a sajószögedi Városi Temetőben.
Gyászoló felesége és fia
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Százhatvanmilliós év végi juttatás
Mintegy bruttó 160 millió forint év végi juttatásban részesülnek az önkormányzati szféra és az állami és egyházi fenntartásban lévő köznevelési intézmények dolgozói. Azonos elvek és mértékek mellett kapnak juttatást az önkormányzati cégek munkavállalói
is. Erről október 29-én tartott ülésén határozott Tiszaújváros képviselő testülete.
Pénzügyi tárgyú döntésekkel és a polgármester
elmúlt időszakban végzett munkájáról szóló tájékoztató elfogadásával kezdte munkáját a testület, a Fidesz - Városért Egyesület frakció kérésére egy napirendi pontban, de külön-külön
tárgyalva a két kérdéskört.

Év végi juttatások
A képviselő-testület az elmúlt években folyamatosan próbálta javítani a dolgozók jövedelmi
helyzetét. Az idén - a járványügyi helyzet ellenére is - az eredeti szándéknak megfelelően az
önkormányzati érdekszférában megvalósította
a bérfejlesztést, amely átlagosan 10%-os volt.
A Polgármesteri Hivatal - megvizsgálva az önkormányzat pénzügyi, gazdasági helyzetét megállapította, hogy a működési céltartalék
terhére lehetőség van az önkormányzati szférában és az állami és egyházi fenntartású köznevelési intézményekben dolgozókat év végi
juttatásban részesíteni. Kihasználva a Széchenyi kártyára utalt béren kívüli juttatás jelenleg
érvényben lévő kedvező adózását (a 2020. december 31-éig adott juttatást nem terheli a szociális hozzájárulási adókötelezettség) részben e
formában lesz az év végi juttatás. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy az önkormányzati intézményekben dolgozók cafetériakeretét bruttó 115 ezer forinttal megemelve a korábbi 200
ezer forintot, 315 ezer forintban állapította meg
a testület. Ez bruttó 62.445 ezer forintos önkormányzati kiadást jelent.

Az állami és egyházi köznevelési intézményekben foglalkoztatott dolgozók ugyancsak bruttó
115 ezer forint juttatásban részesülnek, ennek
költsége 50.370 ezer forint.
A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy az
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
dolgozóinak cafetériakeretét is 315 ezer forintra emelje a munkáltató.
Az önkormányzati szférában dolgozók munkáját további juttatással is elismeri a testület.
A döntés értelmében a 2020. január 1-jén állományban lévő és a kiosztás napján is aktív dolgozók bruttó bérük 25%-ának megfelelő ös�szegű, de minimum bruttó 50 ezer forint év végi juttatásban részesülnek. Ennek szociális hozzájárulással növelt bruttó összege önkormányzati szinten 46. 604. 368 forint. A gazdasági társaságok esetében ugyanez a helyzet. Az ügyvezetők a 2020. évi jutalmuk terhére kapják meg
bruttó bérük 25%-át. A városi szintű jutalomkeret terhére pedig a polgármesternek kell gondoskodnia a háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fogorvosi szolgáltatók szakalkalmazottjainak
év végi juttatásáról.

Pénzügyi döntések
A képviselő-testület, tekintettel arra, hogy márciustól a tanév végéig tantermen kívüli digitális munkarendet vezettek be, a tervezett támogatási összegekből valamennyi egyházi fenntartású köznevelési intézmény esetében a június 30-áig ütemezett második részlet összegével, - összesen 25 millió forinttal - csökkentette az önkormányzati támogatást. A Kazinczy iskola éves támogatása így 37 millió, a református óvodái 9 millió, a Szent István iskoláé 29,1
millió forint.
S még egy iskolai döntés. A testület a „Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakközépiskola- és
Szakmunkásképző diákjainak oktatásáért, neveléséért és kultúrájáért” alapítványnak 100
ezer forint támogatást szavazott meg. Az isko-

Két érvényesen pályázó közül a képviselő-testület többségi szavazással Molnárné Tóth Anitát bízta meg a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ (TIK) igazgatói feladatainak
ellátásával. A TIK új igazgatója Molnár István alpolgármester házastársa, de az alpolgármesternek semmilyen jogköre nincs az intézménnyel kapcsolatban. Molnár István a szavazásban sem vett részt.

Aktuális � 3.

A képviselő-testület folyamatosan igyekszik javítani a dolgozók jövedelmi helyzetén. Az
önkormányzati szférában végrehajtott átlagosan 10 %-os béremelés után idén sem marad
el az év végi juttatás. Ebben az állami és az egyházi fenntartású intézmények dolgozói is
részesülnek.
lának ugyanis fontos támogató szerepe van/volt latilag szó sem esett, a méltatlan törvényesséa járvány elleni küzdelemben, saját eszközeik- gi vita erről elterelte a figyelmet mondta Pap
kel járultak hozzá a járvány kezeléséhez (védő- Zsolt általános alpolgármester. Pedig új helypajzsok készítése, átadása).
zettel kellett szembesülnie az önkormányzatnak márciusban, s ez azóta is tart. Az alpolgármester például szívesen hallotta volna miként
Polgármesteri munka
vélekedik az ellenzék a polgármester tevékenységéről a járványügyi helyzet kezelésében, leA „megbontott” napirendi pont második részévezénylésében. Jó döntéseket hozott-e dr. Füben a polgármester elmúlt időszakban végzett
löp György, megtett-e mindent, hogy a lakossámunkájáról szóló tájékoztató volt terítéken, de
got megóvják a vírus terjedésétől.
erről gyakorlatilag alig esett szó. (Pedig az előA polgármester és az alpolgármesterek év végi
terjesztés 7 fejezetben taglalta, összegezte a
juttatása - melyet az ellenzéki képviselők kö2019. október 13-ától 2020. szeptember 30-ig
vetkezetesen jutalomnak neveztek - sem tetvégzett polgármesteri tevékenységet.)
szett a Fidesz-Városért Egyesület frakciónak,
A több mint 40 perces vitát Csikász Gábor felellene is szavaztak. Ahogy Buséter Béla fogalvetése generálta. A Fidesz-KDNP - Városért
mazott, a szerződés szerint elvégzett munkáért
Egyesület képviselője azt sérelmezte, hogy a
díjazás jár, jutalom nem.
jegyző - aki a törvényesség őre - törvénysértést
Ezt a megközelítést a közalkalmazottak, közkövetett el azzal, hogy nem megfelelő módon
tisztviselők, munkavállalók nevében visszautahozták nyilvánosságra 2014-től 2019-ig, s még
sította a polgármester, mondván nagyon sok,
ezt követően is, a zárt üléseken hozott döntéseaz önkormányzatnál, az intézményekben, gazket. Erre a gyakorlatra több alkalommal is feldasági társaságokban dolgozó ember a munhívta a figyelmet, s végül a Nemzeti Adatvédelkaköri leírásának megfelelő feladatait végezte
mi és Információszabadság Hatósághoz (NAugyan el, de minden évben - idézzük - „elisIH) fordult, s ennek eredményeképpen váltomerjük őket, mert hálásak vagyunk nekik, hogy
zott a helyzet, ám erről sem kaptak tájékoztaazért élhetünk egy ilyen csodálatosan működő
tást a képviselők és a nyilvánosság. E tekintetvárosban, mert ők értünk dolgoznak.”
ben - mint munkáltató - a polgármester is érinA testület a Lokálpatrióta frakció 7 igen, és
tett, s ezért nem fogja megszavazni a tájékoztaaz ellenzék 3 nem szavazata mellett fogadtót és a polgármester év végi juttatását, melyta el a tisztségviselők év végi juttatásait. (Az
nek számszerűsítését is kérte frakciója.
érintettek saját javadalmazásukról nem szaDr. Juhos Szabolcs jegyző válaszában kitért arvaztak.)
ra, hogy a korábbi gyakorlatot követték 2014
A polgármester és az alpolgármesterek ugyanoután is, azaz a polgármester a zárt ülést követőlyan elvek mentén részesülnek év végi juttatásen szóban tájékoztatta a nyilvánosságot a dönban, mint a többi munkavállaló. Az alpolgártésekről. A NAIH 2019 novemberében adott ki
mesterek azonban - tekintettel arra, hogy nincs
egy állásfoglalást (tájékoztatást) egyebek melcafetériakeretük - ezt is pénzben kapják, így a
lett a zárt ülések adatainak közzétételéről, az
bruttó összjuttatásuk 228.901 forint.
ország településein ugyanis más-más eljárást
A polgármester a bruttó 115 ezer forintos cafealkalmaztak az önkormányzatok. Ezen állástérián túl bruttó 180.300 forint év végi juttatásfoglalás ismeretében változott a gyakorlat, és
ra jogosult. Dr. Fülöp György bejelentette, ezt az
az Önkormányzati Tájékoztató Rendszerre utóösszeget jótékonysági célra fogja felajánlani.
lag is feltöltötték a határozatokat.
Ferenczi László
A polgármester tényleges munkájáról gyakor-

Újabb támogatások a társasházaknak
Több mint 2,1 millió forint támogatást ítélt meg a képviselő-testület hat társasház energiatakarékossági és gépészeti
beruházásaira, felújításaira.
A képviselő-testület a költségvetés elfogadásakor 2020-ra 10
millió forintos keretösszeget különített el a társasházak energetikai és gépészeti beruházásainak, felújításainak támogatására,
melyet augusztusban 5.111.000 forinttal kiegészített.
A pályázati kiírás megjelenése óta 27 pályázatot nyújtottak be,
most 5 társasház kérelmét bírálta el a testület, egy lakóközösség
egyedi kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Mivel egy társasház megkezdte a kivitelezést, a testület egyedi döntéssel támogatta a pályázatot.
Energiatakarékosságot célzó beruházásra a Kossuth Társasház
pályázott. A lépcsőházi bejárati ajtók cseréjének költségéhez
(1.047.694forint) 349.231 forintos támogatást kapott.
Gépészeti, illetve egyéb beruházásokra, felújításokra összesen
1.765.973 forintot igényeltek a lakóközösségek. A Víztorony
Társasház esővíz ejtővezetékek cseréjéhez (1.163.928 forint)
387.976 forint támogatásban részesült. A Petőfi Társasház két

lépcsőház esővíz alapvezetékét kívánja kicserélni (546.417 forint), melyhez 182.139 forint támogatást nyújtott a testület. A
Bükk Társasház a fűtési költségmegosztókat cseréli ki rádiós vezérlésűekre (767.575 forint), ehhez 255.858 forintot kapott.
A Lordok Háza Társasház liftfelújításra (2.202.751 forint) nyújtott be pályázatot, de időközben a baleset- és életveszély miatt
megkezdte a felújítást, ezért a testület a pályázati kiírásnak megfelelő mértékű, 600 ezer forintos rendkívüli támogatásban részesítette. (Megkezdett munkálatokra a pályázati kiírás szerint
nem lehet pályázni.)
A II. sz. Lakásszövetkezet az Építők útja 7. sz. alatti épülete
a hőközpont süllyedésének megszüntetésére, szennyvízvezeték
cseréjére és akna kiépítésére (1.118.150 forint) adott be kérelmet. A munkálatok egy része azonban nem tartozik a támogatható feladatok közé. Támogatás nélkül azonban a szövetkezet
nem tudná megvalósítani a felújítást, ezért szintén a pályázati
kiírásnak megfelelő mértékű, 340 ezer forintos rendkívüli támogatást kapott. A beérkezett pályázatok fedezetéül a testület 2.116
ezer forinttal ismételten megemelte az elkülönített előirányzatot, amely így 17.226.204 forintra nőtt.
F.L.

A Lordok Háza Társasháznak a 2,2 millió forintos liftfelújításhoz 600 ezer forint rendkívüli támogatást szavazott
meg a testület.
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Ne egymással, hanem
a vírustagadók ellen harcoljunk

Koncz Zsófia
a Fidesz frakcióban

Az online média használatáról, az ott
tapasztalható hangnemről, stílusról,
valamint a polgármesteri véleménynyilvánítás szabadságáról, és a járványról folyt diskurzus napirend után
a képviselő-testület október 29-ei ülésén.

Dr. Koncz Zsófiának Barva Györgyné, a választási bizottság
elnökhelyettese adta át a megbízólevelet.
Dr. Koncz Zsófia október 29-én átvette megbízólevelét, november 2-án pedig letette a képviselői esküt, így hivatalosan is ő választókerületünk egyéni országgyűlési képviselője.
Az újdonsült képviselőnő október 11-én a Fidesz-KDNP jelöltjeként nyerte meg az időközi választást, amit azért kellett kiírni, mert nyáron motorbalesetben elhunyt a korábbi képviselő,
Koncz Ferenc, Koncz Zsófia édesapja.
A választás eredménye - egy fellebbezést követően, melyet a
Nemzeti Választási Bizottság nem tartott alaposnak - október
26-án vált jogerőssé, s a megválasztott képviselő október 29-én
vette át megbízólevelét Tiszaújvárosban a választókerületi választási bizottságtól.
Dr. Koncz Zsófia a megbízólevél átvétele után elsőként a választási szervek tagjainak mondott köszönetet munkájukért, majd
így folytatta:
- Köszönöm a bizalmat, nyilván azokat a szavazatokat, amelyeket megkaptam, de egy több mint 45%-os részvételi arány egy
időközi választáson nem alacsony, úgyhogy azoknak is köszönöm, akik elmentek szavazni, és nem engem bíztak meg ezzel a
feladattal. Én nekik is a képviselőjük szeretnék lenni, az egész
térséget szeretném képviselni. Nagyon várom a közös munkát,
lesz szerintem bőven közös feladatunk, én állok rendelkezésre.
Koncz Zsófia november 2-án tette le a képviselői esküt, s foglalta el helyét a Fidesz parlamenti frakciójában.
*
A kedélyek nem csitulnak. A kampányban és a választás után
is bőven adtak munkát a választási bizottságnak a jelöltek, jelölőszervezetek bejelentéseikkel, kifogásaikkal. És még nincs
vége. Fekete-Győr András, a Momentum elnöke bejelentette,
hogy az Állami Számvevőszékhez (ÁSZ) fordulnak, hogy ellenőrizze a képviselő kampányköltéseit. Szerintük szabálysértés történt, Koncz többet költött a kampányra, mint amennyire a törvény lehetőséget adott volna. Ez az összeg 5 millió forint, de Koncz Zófia csak a Facebookon 5,6 milliót költött, nem
beszélve a plakátokról, az aktivisták díjazásáról és egyebekről.
Az ÁSZ jelezte, hogy az ellenőrzést a törvényes határidőn belül
(egy év) lefolytatják, és amennyiben bebizonyosodik a túlköltés,
úgy a törvényi maximum feletti összeg kétszeresét kell visszafizetnie a képviselőnek a költségvetésbe.
f.l.

A témát Steinerné Vasvári Éva, a Fidesz-KDNP - Városért Egyesület frakcióvezetője „dobta fel”, sérelmezve, hogy a
vélhetően baloldali ezalenyeg.hu hírportál tiszaújvárosi „kiadása” a város nevét
használva jelentet meg igaztalan vádakat,
ráadásul minősíthetetlen stílusban. A képviselő ezt korábban jelezte a polgármesternek, arra kérve, hogy nézzen utána a
hírportál hátterének és amennyiben lehetséges, érje el, hogy az vegye le címéből
Tiszaújváros nevét.
Dr. Fülöp György elmondta, nagyjából
lehet sejteni, hogy milyen cégek állnak
a háttérben, de hogy kik állnak a cégek
mögött, azt nem tudja. Egyetértett azzal,
hogy a stílus nem megfelelő, de hozzátette, hogy a másik oldalon is van olyan
média, ami enyhén szólva nem megfelelő. Mint mondotta, megteszi a lépéseket,
hogy ne legyenek igaztalan vádak és azt
kérte, a másik oldalon is tegyék ezt meg.
A Tiszaújváros név levételének lehetőségét az önkormányzat által megbízott ügyvédi iroda vizsgálja - tette hozzá.
Steinerné azt is szóvá tette, hogy a szabad
városok és falvak polgármestereinek október 23-a alkalmából megjelentetett kiáltványát Tiszaújváros polgármestere is
aláírta, s a facebookon megjelent híradás
szerint ezt a Szabad Városok Szövetsége
tagjaként tette. (Ez utóbbit Buséter Béla
is sérelmezte a facebookon, jogszerűtlennek tartva azt.) Dr. Fülöp György tisztázta, hogy a kiáltványt ő politikai véleménynyilvánításnak, szolidaritási nyilatkozatnak tartotta, ezért írta alá, de nem
a képviselő-testület nevében, hanem Tiszaújváros polgármestereként, tehát jogszerűen. A Szabad Városok Szövetségének pedig nem tagja Tiszaújváros, s tisztában van azzal, hogy bármilyen szövetségbe, társulásba csakis testületi döntés,
felhatalmazás alapján léphet be az önkormányzat. A polgármester megjegyezte azt
is, ha képviselőtársai az online médiában
olyan hírekkel találkoznak, melyek arra utalnak, hogy hibát követett el, mielőtt
bejegyzést, kommentárt tesznek közzé,
kérdezzék meg őt, hogy mi a valóság.

Veszélyes azt hirdetni, hogy nincs vírus, nincs életveszély - mondta a polgármester.
A mintegy 30 perces diskurzust a polgármester a következő gondolatokkal zárta:
- A mai ülés egyik fontos tanulsága az,
hogy lehet bármit tenni, de az elkövetkező időben egymás személyét - erre kérek
mindenkit - ne bántsuk! Nem vagyunk
könnyű helyzetben. És ezt nem siránkozásképpen mondom, hiszen ezt vállalta az ember, ez a dolga. Az elmúlt hétvégén minden nap dolgoznunk kellett, mert
olyan hírek érkeztek a rendelőből, bölcsődéből, más helyekről, hogy intézkednünk
kellett. Számomra az volna az igazi segítség, ha abban segítenének a képviselőtársak, ha felhívnának, hogy itt látnak problémát, ez nem jó, abban tegyünk valamit.
Próbáljunk az elkövetkező két hónapban úgy élni, hogy a járvány ellen megvédjük a lakosságot. Azt is szeretném elmondani, hogy vásárolunk majd fertőtlenítőszert és kiosztjuk, mert sajnos majdnem minden lépcsőházban van koronavírussal fertőzött beteg, és rettenetesen félnek az emberek. Most nem az a cél, hogy
politikai kritikát fogalmazzunk meg, hanem az, hogy Tiszaújvárost megvédjük,
hiszen sajnos napról-napra egyre ros�szabb adatokat kapunk. Eljutottunk oda,
hogy már mindenkinek a környezetében
vannak betegek, ezért ez egy nagyon nehéz ügy lesz. Azt kérem, hogy ebben az
időszakban arra koncentráljunk, hogy a
járványügyi helyzetet kezelni tudjuk. Mi
azon vagyunk, hogy megvédjük a várost.
Persze azt is kérjük, hogy a másik oldalról, mi is hadd kapjuk már meg a kellő
tiszteletet, mert ez mindannyiunk érdeke.
Ha bármi olyan helyzet adódik, én minden képviselőt tájékoztatni fogok. Tartok tőle, hogy nem nézünk könnyű idő-

szak elé és természetesen minden állampolgárnak azt kívánom, hogy vigyázzon
magára és kérem, hogy tartsa be a szabályokat. Azoktól a képviselőtársaimtól
pedig, akik használják az online médiát,
azt kérem, hogy azok ellen lépjünk fel,
akik tagadják a vírust. Ez egy életveszélyes játék. Ezt a vírust nem lehet elbagatellizálni. Úgy látom, hogy vannak, akik
ebből üzletet csinálnak, és ez nem csak
Magyarországon probléma, hanem egész
Európában, az egész világon. Azt szoktam mondani, hogy persze, lehet ezt lazán
kezelni, mindaddig amíg valakinek a hozzátartozója meg nem hal. Láthatja mindenki, hogy a vírus nem válogat. Megbetegedhet fiatal, idős, bárki. Minden képviselőtársamat és minden jóérzésű városlakót arra kérek, hogy ha ilyesmit lát a facebookon, akkor ez ellen lépjen fel, mert ez
a legnagyobb veszedelem. Ha van valami,
ami most veszélyes eszme, az a vírustagadás, amely azt hirdeti, hogy nincs vírus
és nincs életveszély. Amelyik azt mondja,
hogy az egész egy vicc, egy álhír, itt csak
üzleti érdekek vannak. Itt nincsenek üzleti érdekek. Sajnos ez a vírus létezik. És ezt
a vírust emberéletekben is megszenvedi az
ország és a gazdaságunk is. Az elkövetkező időszakban, ha fel kell lépni valakik ellen, akkor ezek a vírustagadók legyenek.
Mindannyian lépjünk fel ez ellen, mert ezt
az ügyet nem lehet nem komolyan venni. Ahhoz kérem a támogatásukat, hogy
ha rosszabbodna a helyzet a városban, abban az esetben - akár népszerű, akár nem újabb korlátozó intézkedéseket fogunk bevezetni. Mert szerintem nekünk most ez,
az emberek védelme a legfontosabb!
F.L.

Megvalósult a „Játékcsarnok – Edzőterem - Uszoda
épületegyüttes energetikai korszerűsítése című projekt
2020/10/31

A projekt fő célkitűzése a Tiszaújvárosi Sportcentrum fosszilis
energiafelhasználásának csökkentése és a megújuló energiaforrások igénybevételének a növelése volt.
A fejlesztés eredményeként az épületenergetikai korszerűsítés
során a kazánházba a hagyományos atmoszférikus kazánok helyére korszerű, kondenzációs kazánok létesültek. A Játékcsarnok fűtését biztosító melegvizes hőlégbefúvók kiegészültek sötétsugárzókkal. A Játékcsarnok és az uszodai légkezelők, valamint az uszodai vízforgató szivattyúk működésének szabályo-

zására frekvenciaváltókat építettek be. Az épületegyüttes villamosenergia-igényének részleges kielégítésére 50 kVA-es napelemes háztartási méretű kiserőművet telepítettek. A használati melegvíz és a medencevíz fűtésének rásegítésére napkollektoros rendszer lett kialakítva. A teljes energetikai rendszer optimális üzemeltetésére egy épületfelügyeleti (szabályozó-vezérlő) rendszert alakítottak ki. Megvalósult az új energetikai rendszer energiafogyasztásának a mérése, amely a felügyeleti rendszerben ellenőrizhető.
A fejlesztés eredményeképpen jelentős mértékben csökken az
üvegházhatást okozó gázok kibocsátása, csökken a környezet-

terhelés, javítva a város levegőjét az itt élők számára élhetőbb
életkörülményeket teremtve. A lakosság egy fenntarthatóbb,
korszerűbb létesítményben sportolhat.
A „Játékcsarnok- Edzőterem- Uszoda épületegyüttes energetikai korszerűsítése” elnevezésű TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00017
azonosító számú projekt a Széchenyi 2020 program keretében
az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg.
További információ kérhető:
Tiszaújváros Város Önkormányzata
06 49 548 010
phivatal@tujvaros.hu
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A teljesítőképesség határán az egészségügy

Szinte már nincs is olyan ember, akinek valamelyik ismerőse, rokona ne fertőződött
volna meg koronavírussal. Tiszaújvárosban
is egyre több a megbetegedés, a jelenleg 103
aktív fertőzöttből vannak, akik kórházi ellátásra szorulnak.
Általában szerda délelőttönként találkozom
Pap Zsolttal, városunk egészségügyben dolgozó alpolgármesterével. Ahogy telnek a hetek,
egyre borúsabb témák kerülnek szóba, egyre nagyobb számok hangzanak el, egyre több
a sóhaj, a tehetetlenség érzése, a mi lesz most?
De beszélni van miről, kell miről, tájékoztatni, megnyugtatni, dolgozni kell, akármi is történik.
- A szakrendelőkben okozott gondot a vírus
megjelenése, hiszen szakdolgozók betegedtek
meg, ezért a biztonságos betegellátás érdekében csökkenteni kellett bizonyos rendelési időket, illetve le kellett állítani bizonyos rendeléseket - mondta az alpogármester.
- Mi a helyzet most a laborral, a sebészettel?
- A laborban most már gyógyulnak a covid-fertőzöttek, részlegesen működik a labor, a jövő
héttől reményeink szerint teljes üzemben dol-

goznak majd, a sebészeti szakrendelésen szintén a jövő héttől várható, hogy a rendelés elindul. Egészségügyi dolgozók esetében két negatív pcr-tesztre van szükség ahhoz, hogy vis�sza lehessen állni a munkába, nyilván a tesztelés és az eredmények megérkezése is időt vesz
igénybe, ezért nyúlik el egy kicsit a rendelések
újraindítása.
- Nincs viszont tüdőgyógyászat.
- Bizonyára sokan értesültek arról, hogy a pulmonológust, illetve három szakképzett dolgozót, valamint három segédápolót a kormányhivatal Miskolcra rendelt. Ott nagyon sok a beteg, a szakdolgozók egyrészt fertőződtek, másrészt már nem bírják ellátni a betegeket. Tegnap megjelent egy érdekes hír a közösségi oldalon, azt posztolták, hogy a pulmonológus
szakorvos egy bizonyos magánintézményben
dolgozik. Ez a tény valós, de az is, hogy őt innen elrendelték. Ilyenkor a munkáltatói jogokat a megyei kórház illetékes szakembere gyakorolja, illetve szabadidejében természetesen
ott dolgozik, ahol szeretne, és ahol szerződése van.
- Tehát erre semmilyen ráhatása nincs a városnak, a rendelőintézetnek? Voltaképp bármikor
bárkit elrendelhetnek innen?

Szigorú szabályok
Hétfőtől szigorodtak a maszkviselési szabályok is. Már az éttermekben, vendélátóhelyekben is maszkot kell viselni. A szabályok
betartatásáért az üzlet üzemeltetője is felelős.
Attól a vendégtől, aki a figyelmeztetés ellenére sem veszi fel a maszkot, a kiszolgálást meg
kell tagadni, és fel kell szólítani, hogy hagyja el a helyiséget. A rendőrség többet és szigorúbban fog ellenőrizni. A rendőrök is kiszabhatják a bírságot, és végső esetben dönthetnek az üzlet bezárásáról is. A vendéglátók attól tartanak, hogy a kötelező maszkviselés távol tartja a vendégeket, az új szabályozás nem
tesz jót a forgalmuknak.

Aktuális � 5.

A prevenciós bizottság hétfői ülésén volt miről egyeztetni.
- Igen, ez így van. Rendkívüli jogrend van, bármikor elrendelhetnek innen szakorvost, szakdolgozót is a kialakult helyzet miatt, bármelyik
más kórházba, mint ahogy az most is történt.
Igyekszünk kezelni a kialakult helyzetet, kis
türelmet kérünk mindenkitől, amíg próbáljuk
orvosolni a helyzetet, dolgozunk rajta. A szakrendeléseket helyettesítő intézményt szintén a
hatóság jelöli ki, nem az önkormányzat és nem
a rendelőintézet főigazgatója. Hatóságilag döntik el, hogy hova kell menni, jelen esetben Mezőkövesdet jelölték ki. Minden más esetben,
amikor sürgős beavatkozásra van szükség, továbbra is a megyei kórház traumatológia ambulanciája, illetve a sürgősségi betegellátó osztály látja el azokat a betegeket, akiknek hirtelen
egészségkárosodásuk lép fel, illetve heveny panaszaik jelentkeznek. Sajnos a hírekből azt látjuk, és magunk is tapasztaljuk, hogy a miskolci
megyei kórház covid-osztálya megtelik, a betegeket Egerbe irányítják. Természetesen megértem a betegek jogos elvárásait, hogy helyben kellene ellátni őket, de ez egy nagyon nehéz helyzet, amit kezelni kell. Úgy látom, hogy

Kormányzati intézkedések
- Ismét bevezették a rendkívüli jogrendet.
- Rendezvényeken (színház, mozi, sportesemény) minden harmadik helyen lehet csak
ülni és a maszkot kötelező használni.
- Bezárták a szórakozóhelyeket, éjfél és 5
óra között kijárási korlátozást vezetnek be.
- A zsúfoltság elkerülése értekében a reggeli
és délutáni órákban járatsűrítést rendeltek el
a tömegközlekedési eszközökön.
- Újra ingyenessé tették a parkolást.
gyakorlatilag az egészségügy a teljesítőképessége határára került. Ezért is szeretnék nyomatékosan kérni mindenkit, hogy a kormányzati,
önkormányzati szabályokat tartsák be, viseljenek maszkot, tartsák be a távolságtartás szabályait, hiszen így valamelyest lehet csökkenteni
a vírus terjedését.
Fodor Petra

Egymást segítik a B4-ek
Négy Borsod megyei település vezetője találkozott kedden délelőtt a Városházán, hogy
megismerkedjenek egymás városainak kihívásaival, sikereivel, életével, mindennapjaival.
Kazincbarcika, Ózd, Encs és Tiszaújváros - a
négy város polgármestere most összefogott, s
B4-ekként segítik egymást a jövőben.
Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere jó
pár hete már hivatalos látogatást tett városunkban, azzal a céllal, hogy a két település között
szorosabbá fűzzék a kapcsolatot.
- Ez a négy város majdnem lefedi a megye négy
sarkát, ez a kör pedig tovább bővíthető - mondta Kazincbarcika első embere -, most azt látjuk,
hogy problémák minden településen vannak,
de hogy ezt ki hogyan kezeli, az teljesen változó. Augusztusban egy nagyon régi találkozást
pótoltunk és valójában akkor dőlt el, hogy néhány polgármestertársunkkal szorosabbra fűzzük a kapcsolatot, megosztjuk egymással, hogy
hol mi történik, megnézzük egymás jó gyakorlatait. Most már encsi és ózdi polgármestertársunkkal közösen, már B4-ekként ültünk le
egymással. Szeretnénk majd gyakorivá tenni
az ilyen jellegű beszélgetéseket, ilyenkor meg
tudjuk beszélni az elkövetkezendő időszak feladatait is. Azt látom, hogy mindenki próbálkozik a jó irányba tolni a saját szekerét.
Sok a hasonlóság a négy város között, de sokban különböznek is egymástól.
- A megyében nem túl szoros a polgármesterek
együttműködése, én már régóta vágytam arra,
hogy legalább a hasonlóan gondolkodó városvezetők valamiféle együttműködést honosítsanak meg a megyében - mondta Janiczak Dávid,
Ózd polgármestere -, és ez ma itt, sikerült. Én
úgy gondolom, hogy a rendszeres találkozások
biztosítják majd azt, hogy a városok a jó gyakorlatot eltanulják egymástól, hiszen bizonyára van olyan gyakorlat Ózdon, ami jól jön Tiszaújvárosnak és fordítva. Ezek az eszmecse-

rék mindenképpen előrevihetik városaink jövőjét. A társadalmi szerkezetekben vannak ugyan
közös pontok, de az önkormányzatok működése nagyban különbözik, hiszen mind Tiszaújváros, mind Kazincbarcika jelentős adóbevételekkel rendelkezik, Ózd városáról sajnos ez
nem mondható el, de dolgozunk rajta, hogy minél több bevételre tegyünk szert annak érdekében, hogy a lakosságot még inkább tudjuk szolgálni.
Mikola Gergely, Encs fiatal polgármestere az
ELTÉ-n végzett településfejlesztőként, ilyen
szemmel is nézi a négy város most létrejött
kapcsolatát.
- A koronavírus-járvány is megmutatta azt,
hogy hasonló problémákkal küzdünk - mondta az abaúji kisváros első embere -, és hasonló
megoldási képletet kellene kitalálnunk. Négy
polgármester fog most össze, ha nem is politikailag, de informálisan, és szeretné a jó gyakorlatot, jó tapasztalatokat átadni egymásnak,
akár járványkezelésben, akár településfejlesztési szempontból is.
Településfejlesztőként látom, hogy egy nagyvárosnak milyen lehetőségei és problémái vannak, és azt is, hogy Encsnek, ennek a 6500 fős
városnak milyen problémákkal kell megküzdenie. A kettő igazából csak méretében különbözik, hiszen nekünk is ugyanúgy vannak parkolási problémáink, mint a tiszaújvárosiaknak,
vannak szegregátumok, mint itt a környéken is.
Nem utolsó sorban pedig vannak vállalkozások, vállalkozók, akik szeretnének tovább fejlődni, és itt ragadom meg az alkalmat, mint településvezető, hogy ha van olyan tiszaújvárosi munkaerő, amihez már nincs itt kapacitás,
akkor az abaúji vidékre csábítsam. Azt is fontosnak tartom, hogy a négy település a megye
négy különböző pontján helyezkedik el, afféle tengelyt alkotva. Szerintem jó egy ilyen ös�szetartás, amihez egyébként bárki csatlakozhat,
hiszen nem egy zárt közösség, közösen jobban
előre tudunk lépni, jobb megoldásokat tudunk
találni.

Várospolitikai kérdésekről tárgyaltak.
Együttműködés, lobbi, várospolitika - ezek az
alappillérek.
- Pár hónappal ezelőtt egy rendezvényen találkoztam Szitka Péterrel, akivel régóta jó kapcsolatban vagyok - mondta dr. Fülöp György
polgármester -, akkor megbeszéltük, hogy milyen jó lenne, ha alkalomszerűen találkoznánk, van a megyében jó néhány fiatal polgármester, jó lenne kapcsolatot teremteni, együttműködni. Nem politikáról van szó, hanem elsősorban várospolitikáról, arról, hogy hogyan tudnánk együttműködni, lobbizni, a településeknek milyen problémái vannak, tudunk-e egymáson segíteni. Ez a kezdeményezés most szárba szökkent, hiszen a mai napon
találkoztunk és megbeszéltünk nagyon fontos
várospolitikai ügyeket. Abban is megállapodtunk, hogy a jövőben közösen fogunk lobbizni azért, hogy a városainkban, és a városaink
környékén élőknek jobb legyen a helyzetük.
Ha négy polgármester megy valahova tárgyalni, annak azért nagyobb súlya van. Ezen túl

szeretnénk a megye megítélésén is változtatni, hiszen a nem itt élőknek furcsa előítéleteik vannak, én azt mondom, legyünk büszkék
Tiszaújvárosra, a megyére, mert nagyon sok
érték van itt. A kezdeményezés nyitott, biztos vagyok benne, hogy több polgármester is
csatlakozik majd. Valljuk meg őszintén, hogy
polgármesternek lenni viszonylag magányos
szakma. Én nagyon hálás vagyok a két alpolgármesternek, akik rengeteget segítenek nekem a mindennapokban, ahogy a jegyző és aljegyző urak és a hivatal valamennyi dolgozója
is. De nagy lehetőség az, hogy fel tudok hívni már polgármestereket, akik hasonló cipőben járnak, jártak, tudunk tapasztalatot cserélni, ezáltal még jobb döntéseket hozni - mondta dr. Fülöp György.
A tervek szerint a Borsod megyei 4-ek negyedévente találkoznak majd és egyeztetnek az aktuális kérdésekről.
Fodor Petra

6. � Kultúra

Egy pillanat bátorság

Nem mindennapi könyvbemutatóra
érkeztünk. Kolléganőnk, Fodor Petra könyve jelent meg, méghozzá az első, Egy pillanat bátorság címmel. Halk,
lágy zene és Petra mosolygó, izgatott
tekintete fogadta a bemutatóra érkező
vendégeket, ami egy baráti beszélgetés
köré volt fűzve. Petra partnere Tokaji
Edit, egykori kollégája volt.
- Nagyon régóta ismerjük egymást - emlékezett vissza Edit. - Mondhatjuk, hogy
baráti kapcsolat van közöttünk, de nagyon
meglepődtem, amikor Petra felhívott és
elmondta, hogy kiadják a könyvet, amit
írt. Én megmondom őszintén, nem tudtam, hogy miben mesterkedik, nem tudtam, hogy könyvet ír, sőt azt sem tudtam,
hogy egyáltalán ilyen tervei vannak. A hír
hallatán először nagyon megdöbbentem,
elcsodálkoztam, kicsit irigykedtem is, aztán nagyon vártam, hogy a kezembe vehessem. Az elsők között meg is vettem és
szinte egy este alatt ki is olvastam. Olyan
gördülékenyen fogalmaz, hogy egyszerűen nem lehet letenni. Az első könyvesek
stílusát magasan túlszárnyalja.
Petrától nem áll messze a tollforgatás, hiszen nap, mint nap ír cikkeket a Tiszaújvárosi Krónikába, nem csak utánajár és
megírja a várost érintő témákat, hanem ő
az újság tördelőszerkesztője is.
- Először megvolt a történet vagy kigondoltad, hogy szeretnél könyvet írni és kerestél hozzá egy jó sztorit?
- Nagyon szeretek írni, már csak a munkámból adódóan is - mondta Petra. - Ta-

Tokaji Edit és Fodor Petra közönségükkel.
valy nyáron kezdtem el novellákat írni,
ami teljesen más érzés, élmény. A regény
ötletét pedig egy álom adta, az álom pedig most valóra vált. Egyébként sokáig
motoszkált bennem a gondolat, mire eldöntöttem, hogy belevágok.
- Miről szól a regény?
- Elsősorban a főszereplőkben lejátszódó
lelki folyamatokról, fejlődésükről, ilyen
szempontból karakterközpontú a regény,
bár bővelkedik cselekményben is. Az Egy
pillanat bátorság két fiatal egyetemista
lány, Dóra és Abby története, akik íróvá
szeretnének válni. Az útkeresésükről, lehetőségeikről szól a regény. Az volt a célom, hogy mindkét lány megtalálja saját
magát a történet végére. Persze a teljességhez elengedhetetlenek a mellékszereplők is, hiszen a fiatalok életét befolyásolják a barátok, a szerelmek és a tanáraik
is. Utóbbiaknak kezdetben nem tulajdo„Valahol minden szereplőben bennítottam nagy jelentőséget, aztán a történet során úgy alakult, hogy mégis megha- re járni, írást tanulni. Bár tavaly nem sine vagyok, hiszen én formáltam
tározó szerepet kaptak a lányok életében. került bejutnom, mert nem indult el az a
őket, az én szavaimmal, gondola- Miért pont egyetemistákról szól a tör- szakirány, amire jelentkeztem, idén azontaimmal fejezik ki magukat.”
ténet? Miért pont írók szeretnének lenni ban megkezdhettem az egyetemi életet,
a főhősök?
ugyan nem azon a szakon, amit eredetileg
Fodor Petra
- Az egész történet úgy kezdődött, hogy terveztem, de ennek is nagyon örülök. Az
én is nagyon szerettem volna egyetem- ötlet az innen ered.
- Akkor lehetsz te az egyik főszereplő?
- Valahol minden szereplőben benne vagyok, hiszen én formáltam őket, az én szavaimmal, gondolataimmal fejezik ki magukat, de azt gondolom, nem önéletrajzi ihletésű a történet, bár akik ismernek engem
és elolvasták a könyvet, azt mondják, hogy
Dóra karaktere illik a legjobban hozzám.
- Lesz folytatás?
- Ennek a történetnek nem lesz folytatása, de már készül az új regényem, tele izgalmas fordulatokkal, különleges karakterekkel, mindez fantasztikus helyszíneken. Egyik főszereplőm például Izlandra költözik. Bízom benne, hogy már jövő tavasszal kézbe vehetik az olvasók az
új könyvet.
Orliczki Frigyes lágy zenéje varázsolta el a közönséget. Fotók: Bartók Gábor
ema

Tájékoztatás a részleges könyvtári szolgáltatásokról
A Hamvas Béla Városi Könyvtár és fiókkönyvtárai a kialakult
járványügyi helyzet miatt 2020. november 3-ától (kedd) határozatlan ideig részleges szolgáltatást vezetett be, mely dokumentumok (könyvek, DVD-k, CD-k, folyóiratok) kölcsönzésére terjed ki.
A könyvtárosok e-mailen és telefonon fogadják a kéréseket, és
értesítik az olvasókat az átvétel idejéről.

Az előre elkészített csomagok a folyóirat-olvasó előterében,
Tiszaszederkényben a főbejáratnál, Tisza-part városrészben a
bejárat melletti ablakon keresztül vehetők át.
A Tiszaszederkényi Fiókkönyvtárban a reprográfiai szolgáltatások (fénymásolás, fax, nyomtatás) továbbra is működnek.
Ez idő alatt a könyvtár rendezvényei és foglalkozásai szünetelnek, és a Helytörténeti Gyűjtemény állandó kiállítása sem látogatható.
A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK IDEJE:
KÖZPONTI KÖNYVTÁR
kedd, csütörtök: 10.00-17.00 óra
szerda, péntek: 10.00-16.00 óra
szombat: zárva
TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR
hétfő, szerda, csütörtök: 8.00-16.00 óra
kedd, péntek: 10.00-17.00 óra
szombat: zárva
TISZA-PARTI FIÓKKÖNYVTÁR
kedd: 13.00-18.00 óra
A könyvtárban meglévő könyvekről a honlapunkon lévő online katalógusunkban tájékozódhatnak. http://tmkk.tiszaujvaros.hu
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„Isten színe előtt
fogadom…”

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában minden évben a reformáció ünnepéhez kapcsolódva elsőseink, és az iskolánkba később érkezett tanulók fogadalmat tesznek. Idén - a járványügyi helyzet miatt - csak az érintett tanulók és hozzátartozóik vehettek részt az ünnepélyes istentiszteleten. A református
templomban mindannyian örömmel fogadták meg, hogy iskolai
feladataikat szorgalommal, becsületes munkával végzik, és törekednek arra, hogy életük Isten és az emberek előtt kedves legyen. Ezt követően meghatódva vették kezükbe ajándékba kapott első református énekeskönyvüket. Isten áldása legyen kazinczys éveiken, s további életútjukon!
Makkainé Chmara Marianna
igazgató
Tisztelt Látogatóink!
Tájékoztatásul közöljük, hogy a koronavírus-járvány miatt
a betegség terjedésének megelőzése érdekében a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
MINDEN PROGRAMJA ELMARAD
2020. november 6-tól határozatlan ideig!
Kérjük, kísérjék figyelemmel az intézmény honlapját és Facebook oldalát, melyek tartalmát rendszeresen frissítjük és
folyamatosan tájékoztatást adunk a változásokról.
A Hamvas Béla Városi Könyvtár szolgáltatására vonatkozó
információ külön értesítésben jelenik meg.
A Városi Kiállítóteremben egyszerre maximum 10 fő tartózkodhat.
Megértésüket köszönjük!
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár

A Tisza TV műsora
November 5., csütörtök
9:00 Héthatár: Éjszakai kijárási tilalom – Kötelező maszkviselés - Gyalogosgázolás- Borsodi Négyek - Év végi jutalmak – Megbízólevél Koncz Zsófiának - Járványügyi intézkedések – Tisza úti járdakérdés – Denevérlak télre, nyárra Véradás – Egy pillanat bátorság - Kézilabda
9:15 Hétről-Hétre: - Vigyázat, mérgező gomba! – Irány a
hadsereg! - Kosárlabda – Labdarúgás
Utána: Fogadóóra dr. Fülöp György polgármesterrel
(A műsor a szerdai adás ismétlése)
November 11., szerda
18:00 Héthatár: Járványügyi intézkedések - Téli gépszemle Kerékpárszerviz - Őszi munkák - Sportcentrumos fejlesztések
18:15 Hétről-Hétre: Jubiláló foltvarrók - Járványhelyzet az
iskolákban
November 12., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése
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Módosulnak
a településrendezési
eszközök

Tiszaújváros önkormányzata Tiszaújváros Partnerségi
Egyeztetési Szabályzata alapján tájékoztatja a tisztelt lakosságot, a civil- és gazdálkodó szervezeteket, valamit az egyházakat, hogy Tiszaújváros Településrendezési Eszközeinek/
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv/ részleges módosítása megkezdődött.
A módosítással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat
2020. november 6-ig Durbák György városi főépítész nevére
címezve tehetik meg írásban.
Levélben: Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.
e-mailben: durbak@tujvaros.hu
Tervezési terület: Tiszaújváros teljes közigazgatási területe.
Segítő közreműködésüket megköszönve:
Dr. Fülöp György
polgármester

A közterület-felügyelet által elszállított
járművek értékesítése

Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. § (5) bekezdésében és a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) IRM
rendelet 17. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a közterület-felügyelet által elszállított járművet ingó árverésen értékesíti.
Az árverés lefolytatására a bírósági végrehajtásról szóló 1994.
évi LIII. tv. 123–129. §-aiban foglalt rendelkezések vonatkoznak.
Árverésre kerülő járművek adatai
1./ Gyártmány: NISSAN, típus: Micra 1,3, forgalmi rendszáma: GPM 643, kora: 22 év
A gépjármű használt és üzemképtelen. A járművön előárverezési joga nincs senkinek.
2./ Gyártmány: MERCEDES-BENZ, típus: Vito, forgalmi
rendszáma: nincs.
A gépjármű használt és üzemképtelen. A járművön előárverezési joga nincs senkinek.
Az árveréses értékesítésen a kikiáltási ár a becsérték, melyet
szabad licitálás követ. A vételi ajánlat akkor érvényes, ha az
legalább a licitküszöb összegével meghaladja az előzőleg tett
vételi ajánlatot.
Jármű típusa
Becsérték
Nissan Micra 1,3 20.000.-Ft
Mercedes-Benz 40.000.-Ft
Vito

Tiszteletdíjas gondozót
keresnek

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) tiszteletdíjas gondozó munkatársat keres - lehet
nyugdíjas is - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készenléti rendszerben történő feladatellátásra, Tiszaújváros területére.
A tiszteletdíjas gondozó feladata az ellátott személy segélyhívása esetén a krízishelyzet helyszínére történő 30 percen belüli
megjelenés, és a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szüksége azonnali intézkedések megtétele.
A feladatellátás határozatlan idejű, szakmai végzettség nem előírás, önéletrajz és bármely meglévő bizonyítványmásolat szükséges, juttatás: 12.000 Ft/hó tiszteletdíj.
Jelentkezni 2020. november 13-ig személyesen a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ titkárságán, Tiszaújváros, Kazinczy út 3. szám alatt lehet, illetve telefonon érdeklődni a 49/548190-es telefonszámon.
Poropatich Péter
intézményvezető

Hulladékgyűjtő edények
átadása
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (MIREHU Nonprofit
Kft.) és Tiszaújváros Város Önkormányzatának megbízásából a
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a kommunális és szelektív hulladékgyűjtő edények átadását az alábbiak szerint folytatja a családi házas övezetben élő, érvényes hulladékszállítási
szerződéssel rendelkező tulajdonosok részére:
Az átvétel helye: Tiszaújváros, Tisza út 2/C. Irodaház, porta
(volt NAV épület)
Az átvétel ideje:
munkanapokon 7:00-15:00 óra között,
csütörtökönként 7:00-18:00 óra között
A hulladékszállítási szerződéssel rendelkező ingatlanhasználó
vagy annak meghatalmazottja az alábbi dokumentumok, iratok
felmutatásával jogosult a fent említett helyen és időben az edények átvételére:
- személyi igazolvány
- lakcímkártya
- meghatalmazás az edény átvételére, ha az ingatlanhasználó az
átvételben akadályoztatva van
A meghatalmazás csak akkor fogadható el, ha a mintában szereplő adattartalommal rendelkezik és két tanú szerepel a dokumentumon. A meghatalmazás-minta letölthető a www.varosgazda.tujvaros.hu vagy a www.varoshaza.tujvaros.hu honlapokról.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Biztosíték
1.000.-Ft
2.000.-Ft

Licitküszöb
1.000.-Ft
1.000.-Ft

nyesen meghatalmazott képviselőjének jelenléte,
• a biztosíték befizetése és a befizetés igazolása.
Jelentkezési lapok:
Átvehetők ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban.
Beadási határideje, helye: 2020. november 9. 12:00 óráig, a
Tiszaújvárosi Polgármesteri
Hivatalban.
Az árverés helye: 2020. november 10. 10:00 óra, a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal.
Megtekintés: Előre egyeztetett időben. Érdeklődni lehet: Bazsó
Gábor munkatársnál, Tel: 49/ 548-043, e-mail: gbazso@tujvaros.hu
Az árverés során a legtöbbet ajánló árverési vevő a teljes árverési vételárat a megvett jármű elárverezését követően azonnal,
a helyszínen köteles készpénzben, egy összegben kifizetni! Ha
nem fizeti ki az árverési vételárat, az árverést újra kell kezdeni. A fizetést elmulasztó árverező nem vehet tovább részt az árverésben. Ha az újabb árverezés során a járművet alacsonyabb
áron vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező
ajánlott, a két ár közötti különbözetet a fizetést elmulasztó köteles megtéríteni.
A jármű tulajdonjoga a teljes vételár kifizetésével száll át az árverési vevőre. A tulajdonjog nyilvántartásba történő bejegyzésének költségei az árverési vevőt terhelik.
Felhívom az árverési vevő figyelmét, hogy a megvett járművet
köteles haladéktalanul elszállítani!

Az árverésen való részvétel feltételei:
• határidőben beadott jelentkezési lap,
• személyesen legalább egy alkalommal a gépjármű megtekintése,
• az árverésen való személyes részvétel, vagy a pályázó törvé-

Az árverésre, kérjük hozza magával személyi igazolványát és
lakcímkártyáját!
		
dr. Juhos Szabolcs
Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője

Orvosi ügyelet

Közérdekű telefonszámok

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

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

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2020. november

NOVEMBER

09. hétfő

Helye

Ideje

Kazinczy-ház I. em. 73/1.

7.00 - 16.30

Tiszavirág Idősek Klubja
Tisza-parti Szabadidőház
Kazinczy-ház (Hunyadi iskola)
Kazinczy-ház (Széchenyi iskola)
Tiszavirág Idősek Klubja
Őszirózsa Idősek Klub
Őszirózsa Idősek Klub
Kazinczy-ház (Hunyadi iskola)
Kazinczy-ház (Széchenyi iskola)
Kazinczy-ház (Gondozóház)
Központi Étterem
Központi Étterem
Kazinczy-ház (Hunyadi iskola)
Tiszaszederkény Idősek Klub
Tiszavirág Idősek Klubja
Kazinczy-ház (Széchenyi iskola)
Kazinczy-ház (Gondozóház)

7.30 - 9.00
és 14.00 - 16.30
11.00 - 12.00
7.30 - 16.30
7.30 - 16.30
9.00-12.00
7.30 - 8.00
10.30 - 12.00
7.30 - 16.30
7.30 - 16.30
8.00-15.00
9.00-12.00
10.00-12.00
7.30 - 15.00
10.45-12.15
7.30 - 12.00
7.30 - 15.00
8.00-15.00

Kinek a részére
Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvodák gyermek és alkalmazott befizetés
Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés

Szociális étkezők
Gyerek és alkalmazott befizetés
Gyerek és alkalmazott befizetés
10. kedd
Szociális étkezők
„Esély” Napközi Otthon
11. szerda
Szociális étkezők
Gyerek és alkalmazott befizetés
12. csütörtök
Gyerek és alkalmazott befizetés
Szociális étkezők
18. szerda
Szociális étkezők
19. csütörtök
Szociális étkezők
Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
23. hétfő
Szociális étkezők
24. kedd
Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
Szociális étkezők
25. szerda
Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvodák gyermek és alKazinczy-ház I. em. 73/1.
7.00 - 16.30
kalmazott pótbefizetés
Kazinczy-ház (Központi Étterem) 12.00 - 13.00
Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
26. csütörtök
Kazinczy-ház (Gimnázium)
7.30 - 16.00
Minden étkező
27.péntek
Kazinczy-ház (Gimnázium)
7.30 - 12.00
Minden étkező
30. hétfő
Kazinczy-ház (Gimnázium)
7.30 - 16.00
Minden étkező
Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjai részére - OTP, K&H, MKB Szép Kártyát elfogadunk!
Felhívjuk a figyelmet,hogy az 1/2016.(I.28.) a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet értelmében a térítési díjat tárgyhó 10-ig kell befizetni!
Maszk használata kötelező!

8. � Közlemények

2020. november 5.

Influenza elleni oltópont
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a járványügyi helyzet miatt az influenza elleni védőoltások beadása oltóponton történik.
Az oltópont kialakításával az volt a célunk, hogy a háziorvoshoz rendelési időben érkező, több esetben panasszal rendelkező betegek közé ne keveredjenek az elméletileg egészséges, védőoltásra jelentkező páciensek. A problémával a háziorvosi szárnyban
szembesültünk, ahol több háziorvos látja el a feladatát különböző - sokszor átfedéssel megvalósuló - rendelési időkben.
Az oltópont helyszíne: A rendelőintézet Bethlen Gábor út felőli oldalbejáratánál a pszichológiai rendelő.
Az oltásokra a csoportosulás elkerülése végett időpontra kell érkezni!
Időpontot mindenkinek a saját háziorvosa ad.
Az oltóponton szerdai napokon az alábbi háziorvosok oltanak:
Dr. Iszlai Zoltán			
08:00-09:30
11:00-12:30
Dr. Csémi György		
Dr. Szabó-Maák Sándor 		
12:30-14:00
15:30-17:00
Dr. Szinku Tímea			
A többi háziorvos a saját rendelőjében, az előre egyeztetett időpontban adja be az oltásokat.
Nagyné Kántor Judit főigazgató

BURSA HUNGARICA
FELSŐOKTATÁSI
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
Tiszaújváros Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve kiírja a 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. „A” típusú pályázatot felsőoktatási
hallgatók nyújthatnak be a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév
első félévére vonatkozóan, „B” típusú pályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok nyújthatnak be.
A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva és aláírva a pályázat kötelező mellékleteivel (adatlap és igazolások)
együtt a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályánál (I. em. 114. iroda) kell benyújtaniuk a pályázóknak.
A pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A hiánypótlási határidő: 2020. november 10. napja.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2020. november 5.
A pályázat benyújtásával kapcsolatban bővebb információ, valamint a pályázat benyújtásához szükséges adatlap és egyéb dokumentumok megtalálhatóak a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu weboldalon.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
felvételre keres munkavállalót

GÉPKOCSIVEZETŐ
KARBANTARTÓ

munkakör betöltésére
teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban, határozatlan időre történő foglalkoztatásban, 3 hónap próbaidő kikötésével.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- villanyszerelő/műszerész vagy lakatos szakképzettség,
- „B” kategóriás jogosítvány,
- büntetlen előélet,
- egészségügyi alkalmasság.
Előnyt jelent:
- PÁV I. vagy PÁV II. engedély, személyszállításban szerzett tapasztalat.
Jelentkezési anyag tartalma:
- részletes szakmai önéletrajz,
- szakképesítést igazoló okiratok másolata,
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy a jelentkező a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2),
(2c), (2d), (2e) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bírálóbizottság minden tagja megismerheti.
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint.
- Beérkezési határidő 2020. november 13.
- Az elbírálás határideje 2020. november 17.
- Az állás betölthető: elbírálást követően azonnal.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számát: 5/50199-8/2020., valamint a munkakör megnevezését:
„GÉPKOCSIVEZETŐ/KARBANTARTÓ”
Nagyné Kántor Judit
főigazgató

Miből élünk? felmérés

Harmadik alkalommal vesz részt önkéntesen hazánk abban
a szeptember 15-én elindult kutatásban, amely a háztartások
életkörülményeinek feltárására irányul. A háromévenkénti felmérést idén is a Magyar Nemzeti Bank (MNB) megbízásából a
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hajtja végre.
A Miből élünk? elnevezésű kutatás - amelyet az Európai
Központi Bank koordinál - minden euróövezeti tagállamban kötelező, ehhez csatlakozott hat évvel ezelőtt önkéntesen Magyarország. A kérdőív rákérdez a háztartások tulajdonában lévő reáleszközökre (például ingatlanokra, járművekre, értéktárgyakra, vállalkozásokra) és pénzügyi eszközökre (például bankszámlákra, befektetésekre, nyugdíjcélú előtakarékosságra). Az önkéntes és anonim kutatás kitér a háztartások kötelezettségeire (adósságára, a hitelekre
és kölcsönökre) is.
„A felmérés elsődleges célja, hogy európai szinten összehasonlítható adatok álljanak rendelkezésre a háztartások vagyoni helyzetéről. A kutatás legfontosabb törekvése, hogy olyan
elemzések készüljenek, amelyek alapvetően hozzájárulnak a
hatékony nemzeti, valamint az európai szintű gazdaságpolitikai döntések meghozatalához” - mondta Dr. Vukovich Gabriella, a KSH elnöke.
A KSH szeptember közepéig postai felkérőlevélben értesítette
a véletlenszerűen kiválasztott 345 település több mint 15 ezer
háztartásában élőket, akik részvétele önkéntes és anonim. A

felmérés december 31-ig tart. A kérdőívet interneten keresztül szeptember 15. és november 30. között lehet kitölteni. Október 2. és december 31. között pedig kérdezőbiztosok keresik
fel - maszkban és a közösségi távolságtartás szabályait betartva - azokat a háztartásokat, amelyek nem élnek az online kitöltés lehetőségével. A kérdőív kérdései körülbelül 20-40 perc
alatt megválaszolhatóak.
A kutatásban résztvevő országok adatait az Európai Központi Bank gyűjti össze, az eredményekből várhatóan 2022-ben a
KSH és az MNB is közöl adatokat.
A kutatásról bővebb információ itt található: mibolelunk.ksh.
hu
A KSH-ról
A KSH a magyar statisztikai szolgáltatás nagy múltú centruma, olyan tudásbázis, amely magas szakmai színvonalú munkájával átfogó adatokat és elemzéseket ad a gazdaságot, a társadalmunk minden egyes szegmensét meghatározó kérdésekben. A hivatal önálló szakmai szervezetként, tevékenységével
európai szinten is jegyzett, elismert, nemzetközileg aktív intézmény. Tevékenysége a döntéshozók, gazdasági szereplők, kutatók és a társadalom minden tagjának minél magasabb szintű, tényalapú tájékoztatását szolgálja. Olyan alapvető értékek
mentén végzi munkáját, mint a szakmai függetlenség, a pártatlanság, az objektivitás, a megbízhatóság és a minőség iránti elkötelezettség.

Fenyőfák kerestetnek

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2020. évi adventi rendezvények színvonalas lebonyolításához keres kivágásra szánt, jelenleg szabad térállásban álló, formás, egyenletes habitusú lucfenyőket és ezüstfenyőket, 3,5-12 méter között, a városi közintézményekben, Tiszaújváros közterein történő felállítása, feldíszítése céljából.
Felajánlásaikat a következő elérhetőségeinken tehetik meg:
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., Központ: 49/540636; 70/457-2499; e-mail: varosgazda@tujvaros.hu
A bejelentések alapján a fákat megtekintjük, és amennyiben
a méretük, formájuk megfelelő és kivágásuk biztonsággal elvégezhető, úgy a fakitermelést elvégezzük.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Elektronikus
fogadóórák
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus-járvány terjedésére tekintettel a polgármesteri, alpolgármesteri, képviselői és
jegyzői fogadóórák a személyes megjelenés helyett - határozatlan ideig - elektronikus úton zajlanak.
A fent említett fogadóórákra szánt kérdéseiket, bejelentéseiket a kepviselo@tujvaros.hu e-mail címre várjuk. A beérkezett üzeneteket a hivatal továbbítani fogja a címzett részére,
mellyel egy időben - az eddig megszokott rendben - a hivatalon belül is elindul az üzenet tartalmának kivizsgálása.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Mecénás
ösztöndíjpályázat
A TISZAÚJVÁROSI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY pályázatot hirdet a 2020/2021-es tanév I. félévére A TISZAÚJVÁROSI ÁLLANDÓ LAKÓHELLYEL RENDELKEZŐ
FŐISKOLAI, EGYETEMI HALLGATÓK TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA
Pályázati célok:
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2020/2021es tanév I. félévére tanulmányi ösztöndíj biztosítása a pályázati feltételekben közölt tanulmányi eredménytől függően.
Pályázati feltételek:
• tiszaújvárosi állandó lakóhely,
• első diploma megszerzésére irányuló alapképzésben (BA,
BSc), vagy mesterképzésben (MA, MSc), vagy doktori képzésben, vagy osztatlan képzésben résztvevő állami, vagy államilag elismert nappali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve 6 féléves alapképzésben való részvétel,
• a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el a 2019/2020-as tanév II. félévében, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan igazolt.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati adatlapon lévő, a
felsőoktatási intézmény által hivatalosan igazolt átlagokat
tudja elfogadni. Nem vehető figyelembe olyan adat, amely
több félév eredményét foglalja magába (pl.: kumulált, görgetett, halmozott, összesített eredmények).
Pályázat beadási, beérkezési határideje és helye:
Határideje: 2020. november 16. (hétfő)
Helye: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató vagy
ügyfélfogadási időben az I. emelet 110-es iroda,
elektronikusan: mecenas@tujvaros.hu
(A koronavírus járvány miatt az épületben tartózkodás ideje alatt az orr és száj takarására alkalmas arcmaszk használata kötelező!)
Kötelezően, zárt borítékban beadandó mellékletek:
• Pályázati adatlap és
• adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat (letölthető a www.
mecenas.tiszaujvaros.hu; vagy a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu; weboldalak pályázatok menüpontjából,
• a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalosan lezárt
2019/2020-as tanév II. félévi leckekönyv/elektronikus leckekönyv másolata, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan igazolt,
• a 2020/2021-es tanév I. félévére szóló hallgatói jogviszonyról igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről, a támogatás mértékéről és módjáról.
a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma
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A végén csattant
a győzelmi ostor

Drahos (15) hozta össze a legjobb mérleget a hazai csapatban.
KOSÁRLABDA. A bajnokság hatodik fordulójában a Pénzügyőr SE csapatát fogadta hazai környezetben a Phoenix KK.
A kiélezett mérkőzésen az utolsó másodpercben dőlt el a harc.
Phoenix KK - Pénzügyőr SE
82-80 (22-25, 21-28, 16-19, 24-8)
2020. október 30. Tiszaújvárosi Sportcentrum, 100 néző.
Játékvezetők: Csabai-Kaskötő Brigitta, Lövei László, Rózsavölgyi Alexandra.
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: Drahos Gábor (17/6),
Orliczki Bence (13), Molnár Bence (10/3), Szilasi Bence (12),
Jake Martin (20/3). Csere: Kovács Martin (2), Taskó István (-),
Szabó Norbert (-), Eremiás Kristóf (2), Kovács Zoltán (6/6),
Lajsz Gergely (-). Vezetőedző: Szendrey Zsombor.
Fej-fej melletti küzdelmet hozott az első negyed, a két csapat
nem talált fogást egymáson. A gólokban gazdag játékrész utolsó
percében a vendégek tudtak jobban koncentrálni.
A hazai reményekkel szemben a Pénzügyőr erősödését hozta a
folytatás. A vendégek nagyon hamar tíz pont körüli előnyhöz jutottak, és ezt tartották is a negyed végéig.
Nehezen indult a harmadik etap mindkét csapat számára. A második percben született meg az első kosár, de ez is a fővárosiak mérlegét javította. A Phoenix első találatára újabb egy percet
kellett várni, és ezután is nehezen jöttek a hazai pontok. Az etap
második felében javult ugyan a dobóteljesítmény, ám továbbra
is a vendégek játszottak pontosabban. A Phoenix hátránya többször is elérte a tizenhat pontot, ráadásul a faultok is szaporodtak,
így egyre inkább romlani látszottak a hazai esélyek.
Elképesztő fordulatnak lehettek tanúi a nézők a záró etapban.
Ezúttal a vendégek kezdtek pontatlanabb játékkal, a Tiszaújváros pedig sikeresen használta ki a bizonytalanságot. Az első
percben még mindkét csapat sikeresen szerzett kosarat, ám ezt
egy 8-0-ra hozott hazai roham követte (68-74). A hatpontos hátrány ledolgozására még öt perce volt a Tiszaújvárosnak, ez a tudat új erőt öntött a fiúkba. Nehéz játékszakasz kezdődött, hiszen
a vendégek is derekasan küzdöttek, s az egyenlítés csak a legutolsó percben következett be Szilasi közelijével. Hét másodperccel a lefújás előtt Szendrey edző időt kér. Az utolsó támadás figurája a fiatal Molnárt hozta dobóhelyzetbe, a hárompontos kettesre sikerült ugyan, de ez is elég volt, a Phoenix egy utolsó másodperces duplával kivívta a győzelmet.
A kipontozódás ellenére is Drahos Gábor hozta össze a legjobb
mérleget a csapatban: 17/6 ponttal, 6 lepattanóval, 1 szerzett
labdával, 9 assziszttal és 5 kiharcolt faulttal végzett a mérkőzésen. Nem sokkal maradt el tőle az ismét dupla-duplázó Jake
Martin (20/3 pont, 11 lepattanó, 1 szerzett labda, 1 assziszt, 7 kiharcolt fault), akit a szintén kipontozódott Orliczki Bence követ a sorban (13 pont, 2 lepattanó, 1 szerzett labda, 1 assziszt, 6
kiharcolt fault). Remek mérkőzést játszott Molnár Bence (10/3
pont, 3 lepattanó, 5 szerzett labda, 3 assziszt, 1 kiharcolt fault),
és tíz pont fölé jutott Szilasi Bence is (12 pont, 3 lepattanó, 1
szerzett labda, 2 assziszt, 1 kiharcolt fault).
Szendrey Zsombor: Nehéz egy ilyen mérkőzés után bármit is
mondani, hiszen nem játszottunk jól. Nem tudtuk kihasználni az
erősségeinket, ugyanakkor az ellenfél nagyon taktikusan, okosan és higgadtan használta ki a hibáinkat. Ennek következtében
majdnem végig tartani tudták a mintegy tízpontos vezetést. Talán ki is jelenthetem, hogy ezt a mérkőzést ők bukták el, viszont
meg kell dicsérnem a saját fiainkat is. Az utolsó negyed váltásával és akaratával sikerült megfordítanunk ezt a meccset.

A Sportcentrum eseményei

November 7. (szombat)
Labdarúgás
FC Tiszaújváros - Mezőkövesd Zsóry FC Műfüves pálya
11.00 U17 csapatok
13.00 U19 csapatok
Kézilabda
16.00 TSC - Borsod Sport Club női kézilabda bajnoki mérkőzés				
Játékcsarnok
18.00 TSC- Heves férfi kézilabda bajnoki mérkőzés		
		
Játékcsarnok
November 8. (vasárnap)
Labdarúgás
FC Tiszaújváros- Balmazújváros FC
Műfüves pálya
10.00 U14 csapatok
12.00 U15 csapatok

Felbillent a pálya, mégis csak döntetlen
LABDARÚGÁS. Az NB III 16. fordulójában hazai pályán 1-1-es döntetlent
játszott a Termálfürdő FC Tiszaújváros a Tállya ellen. A kék-sárgák így a 8.
helyen állnak a bajnokságban.
A Tállya ellen remek mérleggel rendelkező Tiszaújváros abban bízhatott, hogy
folytatja a hegyaljaiak elleni jó sorozatát.
Legutóbbi 7 mérkőzésükből 4-et megnyertek Gelsiék és háromszor végeztek döntetlenre. A Tiszaújvárosban lejátszott mérkőzések mérlege pedig ennél is
jobb, hiszen két győzelem mellett éppen
3 éve játszottak egymás ellen 1-1-es döntetlent a felek. A mérkőzést jól is kezdte
a hazai gárda, hiszen az első 10 percben
több veszélyes helyzetet is kialakítottak a
Gerliczki legények, ám ezek kimaradtak.
A 10. percben szinte a semmiből vezetést szerzett a vendég Tállya. Pap passzolt
el egy labdát a 16-os előterében Lavrik
megkaparintotta, majd Tóth L.-hez pas�szolt, aki becselezte magát a büntetőterületen belülre és éles szögből 7 méterről a
kapu közepébe bombázott 0-1. A házigazdák a bekapott gól után számos lehetőséget kidolgoztak, de vagy Nagy védett bravúrral, vagy nem találták el a kaput. Az
első félidő hosszabbításában, a 46. percben Csernák a vendéglátók 10. szögletét
végezhette el a bal oldalról, mely után egy
lefejelt labdát Bene lőtt a hálóba 2 méterről 1-1. A gól olyannyira a félidő végén
esett, hogy a játékvezető rögvest le is fújta az első játékrészt.
A második 45 percben a Tiszaújváros
mindent megpróbált, hogy megszerezze a vezető gólt, de 20 perc alatt csak
apró helyzetekig jutott. A 68. percben
13. szögletét végezhette el a házigazda.
Csoszánszki lőtte balról középre a labdát
az egyik tállyai védő kézzel ért a játékszerhez és a játékvezető tizenegyest ítélt.
A büntetőpontra Kristófi tette le a labdát,
majd amikor nekifutott, némiképp megtorpant és gyengén helyezett tizenegyesét Nagy Máté védeni tudta. A 78. percben a csereként beállt Minczér lövését hárította Tóth Cs., majd a 88. percben az első tállyai gól szerzője Tóth L. vette célba a hazai kaput, de fölé lőtt. A találkozó
döntetlen eredménnyel ért véget, mellyel
igazán egyik fél sem lehet maradéktalanul elégedett. A Tiszaújváros így 24 pontjával a 8. helyen áll és a hétvégén Hatvanban lép pályára.
Tiszaújváros - Tállya
1-1 (1-1)
Tiszaújváros, 100 néző. V.: Takács.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. Vincze, Kristófi (Benke), Gelsi, Pap, Tóth
S., Csernák (Csoszánszki), Lőrincz, Tóth
M., Bene (Márton), Kulcsár. Edző: Gerliczki Máté.

A hálóban Bene egyenlítő gólja.
Tállya KSE: Nagy M. - Ondó, Rubish,
Tóth L., Lavrik (Kelemen), Huszti (Motkó), Szegedi, Fenyőfalvi, Bihari, Bocsi,
Jano (Minczér). Edző: Uray Attila.
Gerliczki Máté: Nem tudom elmarasztalni a srácokat, mert mindent megtettek
a győzelem érdekében az első perctől az
utolsóig. Az első félidőben nagyon jól játszottunk, rengeteg helyzetünk volt, akkor
kellett volna eldöntenünk a mérkőzést. A
második félidőre vált játékra alkalmatlanná a pálya hihetetlen mély talaja, ezért itt
már lassabban és körülményesebben tudtuk járatni a labdát, így sok helyzetünk
már nem volt ebben a periódusban, viszont a tizenegyessel meg kellett volna
nyerni az összecsapást.
Uray Attila: A szerdai kupameccs után
szembetűnő volt, hogy melyik csapat volt
a sokkal frissebb. Vezetésünk után nagy
helyzetet hibáztunk el és sajnálom, hogy
az első félidő utolsó pillanatában nem tudtunk megfelelően koncentrálni. A második félidőben a Tiszaújváros a saját tem-

pójába belefáradt, így kiegyenlített volt a
mérkőzés. Örülök a pontszerzésnek.
A 16. forduló további eredményei:
Tiszafüred - Eger 0-0
Balassagyarmat - SBTC 1-1
Tiszakécske - Mezőkövesd II. 2-1
Cegléd - Zugló 1-2
Sényő - Kisvárda II. 0-0
Sajóbábony - Putnok 3-1
DVSC II. - Hatvan 1-0
DVTK II. - Füzesgyarmat 1-0
Jászberény - Gyöngyös 6-0
Következik a 17. forduló
2020. november 8., vasárnap 13:30
Mezőkövesd II. - Balassagyarmat
SBTC - Tiszafüred
Gyöngyös - DVTK II.
Füzesgyarmat - DVSC II.
Hatvan - Tiszaújváros
Tála - Sajóbábony
Putnok - Kisvárda II.
Sényő - Cegléd
Zugló - Tiszakécske
Eger - Jászberény

Az NB III. Keleti csoport állása
16
14
1
1
1. Tiszakécske 		
2. Jászberény
16
12
2
2
14
9
1
4
3. Füzesgyarmat 		
4. Sényő			
16
8
3
5
14
7
5
2
5. Eger			
6. Zugló			
15
7
4
4
7. Tiszafüred 		
15
7
3
5
16
7
3
6
8. Tiszaújváros		
9. Kisvárda		
16
6
6
4
16
6
4
6
10. DVTK II.		
11. DVSC II.		
15
5
3
7
12. Putnok		
15
5
3
7
13. Tállya		
16
4
6
6
14. Cegléd		
16
5
2
9
14
4
5
5
15. Balassagyarmat
4
16. SBTC		 16
4
8
17. Hatvan		
16
4
2
10
18. Sajóbábony 		
15
4
2
9
19. Gyöngyös		
16
3
3
10
20. Mezőkövesd II.
15
1
2
12

KÉZILABDA. A TSC női és férfi csapata is
hazai pályán játszott és győzelemmel zárta
az 5., illetve 6. fordulót a megyei bajnokságban.

45-10
45-19
30-13
35-22
27-9
30-24
28-24
25-22
23-25
29-26
22-25
22-29
18-19
17-24
14-20
21-33
21-34
22-42
20-46
14-42

Kettős hazai siker

A nők a mindig nagy riválisnak számító Mezőkeresztest fogadták. A vendégek ráijesztettek Bagdiékra, a félidőben még vezettek, a
TSC azonban remek második játékrészt produkált, s végül magabiztos győzelmet aratott.
TSC - Mezőkeresztes
35-28 (15-16)
A TSC góllövői: Bagdi Á. 10, Kui 8, Lebenszkyné, Új 4-4, Nagy 2, Bagdi B.
A férfiak szűk egy héten belül másodszor találkoztak az egri fiatalokkal, ezúttal hazai pályán.
Sikerült a visszavágás, a hatgólos vereség után
hétgólos győzelem született.
TSC - Eger
28-21 (13-9)
A TSC góllövői: Gulyás 9, Somodi 7, Molnár
5, Vámosi 4, Pöstényi 2, Németh
A nők 2-2 győzelemmel és döntetlennel, egy
vereséggel a 3. helyen állnak, a férfiak mérlege 1 győzelem, 5 vereség, s ezzel még mindig
Németh a jobb szélen jobb kézzel. Egy gólt sikerült lőnie.
sereghajtók.

43
38
28
27
26
25
24
24
24
22
18
18
18
17
17
16
14
14
12
5

10. � Képekben

A halloween ünnepe ősi kelta hagyományokból kialakult ír ünnep, amit
az angolszász országokban tartanak október 31-én. A kelták hite szerint
október 31-én este a holtak szellemei visszatérnek, és mivel beköltözhetnek az élőkbe, félelmükben beöltöztek különféle maskarákba, mert
ezzel akarták becsapni a holtak szellemeit.
A halloweenhez kapcsolódó szokások már eljutottak hazánkba is, a jelmezes ijesztgetés, arcfestés, félelmetes dekorációk egyre több helyen megjelennek. A KávéZóna halloween alkalmából ajándék arcfestéssel várta kis
vendégeit, ijesztő pókok, pókhálók, kísérteties zene és díszletek között
készültek a rémisztő arcfestések, a kicsik nagy örömére. Halloween-parti
volt a Fitt-Dance Tánccsoportnál is, boszorkányos, szellemes, csontvázas
jelmezekbe bújva táncoltak, buliztak a táncosok.
Egyre több helyen találkozhatunk vicces tökfaragványokkal, vicsorgó,
mókás tökfejekkel. Csokit vagy csalunk! - kiáltanak a jelmezbe bújt gyerekek már városunkban és környékén is, hogy házról házra járva cukorkát, csokoládét, apró ajándékokat gyűjtsenek.
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