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A vértanúkra
emlékeztek

Október 6-án a 172 évvel ezelőtt kivégzett aradi vértanúkra emlékeztek városunkban a képviselő-testület tagjai, az intézmények, gazdasági társaságok, civil szervezetek képviselői.
A Március 15-e parkban, a Petőfi szobornál mécseseket helyeztek el, majd néma főhajtással tisztelegtek az 1848-49-es forradalom tizenhárom honvédtisztje előtt.

Jubileumi kiállítás
Október elsején volt az Idősek világnapja, a város szépkorúi két héten át ünnepelnek. Tudósításunk a 7. oldalon.

Koronavírus a Bóbitában
Tavasszal több városi intézménybe is
betört a koronavírus. Iskolai osztályokat, óvodai csoportokat, sőt egész
óvodaépületet is be kellett zárni egy
időre. A Bóbita óvodában most egy teljes csoport volt karanténban szerda éjfélig. A dolgozókat múlt pénteken tesztelték, négyőjüknek pozitív lett a teszteredménye. A részletekről a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda vezetőjénél érdeklődtünk.
- Jelen pillanatban a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Bóbita óvodájában
van 4 igazoltan covid fertőzött kolléganőnk. Ez egy csoportot érint, őket szerda éjfélig járványügyi megfigyelés alá helyezték. Ez idő alatt otthon tartózkodtak,
illetve a gyerekek a szülőkkel együtt addig nem látogathatták az óvodát - nyilatkozta lapunknak Kalmár Zsoltné, a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda vezetője. - Hat beteg kolléganőnk volt, kettő
negatív teszttel végzett, négy embernek
pedig pozitív lett a PCR tesztje. Ijedtséget
nem tapasztaltam a kollégáim között, az
az igazság, hogy az óvónők közül sokan

Az idén 45 éves nívódíjas Képzőművész Stúdió '76 művészeinek alkotásaiból nyílt kiállítás a Városi Kiállítóteremben. A stúdió létrejöttét 1976-ban a diósgyőri kohászat támogatta, az eltelt évtizedekben pedig sok-sok művész megfordult itt határainkon túlról is. A jubileumi tárlatról jövő heti számunkban írunk
részletesen.

Az intézkedésekkel a gyerekek egészségét védik.
be vannak oltva és hál’ istennek a megbetegedett óvónők sem olyan súlyos tüneteket produkálnak, mint az korábban előfordult. Az épületben a fertőtlenítés folyamatos, a protokoll ugyanaz, mint korábban volt, a dajka nénik is sűrűn fertőtlenítik a játékokat, kötelező a kézfertőt-

lenítés óvodába lépéskor, illetve mi bevezettük már a maszkhasználatot is, amit
óvodavezetői hatáskörben rendeltem el,
mivel számos megbetegedés volt mindegyik épületben, ez gyakorlatilag a beérkező szülőkre vonatkozik, ezzel is próbáljuk
a gyerekek egészségét védeni.

Hangverseny
a zeneiskolában

Ma még gyűjtik
a veszélyes hulladékot
Ma még tart a veszélyes hulladék begyűjtése városunkban. A hétfőn kezdődött
akció utolsó napján Tisza-part városrészben, a szabadidőházzal szemközti parkolóban adhatja le a lakosság a háztartásában összegyűlt veszélyes hulladékot.
Technikai okok miatt akkumulátorokat, szárazelemeket, autógumikat, valamint
fénycsöveket és izzókat most nem adhat le a lakosság.

Hosszú idő után újra hangversenyt rendeztek a Vándor Sándor
Zeneiskolában. A Zene világnapja alkalmából az intézmény tanárai és növendékei közös koncerttel készültek.

2. � Sokféle

Baleset-helyszínelők
versenyeztek

2021. október 7.
A Hamvas Béla Városi Könyvtár
tájékoztatása
Értesítjük kedves látogatóinkat, hogy
2021. október 7-én (csütörtökön) 17 órától,
2021. október 8-án (pénteken) 17.30 órától
a kölcsönzőtéri szolgáltatások (könyvkölcsönzés, internet)
a rendezvények ideje alatt szünetelnek.
Szíves megértésüket köszönjük!

Készül
a rendezvényterv

Tizedik alkalommal rendezték meg az Országos Baleset-helyszínelő versenyt, melynek ezúttal Gyula adott otthont.
A háromnapos megmérettetésen elméleti tesztlapokat, feladatokat oldottak meg, berendezett helyszíneken vizsgálódtak, és
ügyességi pályán vezettek a versenyzők. Szoros versenyben a
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság kettőse
végzett az első helyen. A 18 megyei és a fővárosi csapat részvételével lezajlott megmérettetésen a résztvevők számot adtak
elméleti tudásukról, és kilenc állomáson mutatták be gyakorlati felkészültségüket. Borsod-Abaúj-Zemplén megye csapatában
ott volt Vajas Norbert rendőrzászlós, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság baleset-helyszínelője is, aki társával, Béres Ferenc
címzetes rendőr törzszászlóssal, a Miskolci Rendőrkapitányság
baleset-helyszínelőjével a negyedik helyen végzett.

Tárgyak
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik októberi sorozatunk. A megfejtéseket a hónap
végén egyben várjuk e-mailben a kroni-

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
novemberben tárgyalja Tiszaújváros 2022. évi előzetes rendezvénytervét.
A www.tiszaujvaros.hu weboldalon megjelenő online
TISZAÚJVÁROSI RENDEZVÉNYNAPTÁR-ban minden
bejelentett rendezvény helyet kap, a turisztikai szempontból
kiemelt rendezvényekről pedig nyomtatott kiadvány készül
TISZAÚJVÁROSI PROGRAMAJÁNLÓ címmel.
Kérjük a városi intézményeket, egyesületeket, civil szervezeteket, egyházakat, magánszemélyeket, amennyiben Tiszaújvárosban közérdeklődésre számító rendezvényt szerveznek, illetve a 2022. évi városi rendezvénynaptárban meg kívánnak jelenni, juttassák el az erre a célra készített RENDEZVÉNY BEJELENTŐLAP-ot a koordinációt végző Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár postacímére: 3580 Tiszaújváros,
Széchenyi út 2., vagy e-mail címre: derkovits@tujvaros.hu.
A bejelentőlap személyesen átvehető a Derkovits Művelődési Központban, vagy letölthető a http://www.tmkk.tiszaujvaros.hu honlapról.
Határidő: 2021. október 11. (hétfő)
Az esetlegesen felmerülő kérdésekben felvilágosítást nyújt
Tóth Tímea, a művelődési központ munkatársa a 49/542-004es telefonszámon.

Felhívás koszorúzásra

Az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából városunk ünnepséget rendez. Kérjük azokat a pártokat, polgári
és civil szervezeteket, melyek a megemlékezés virágait, koszorúit szeretnék elhelyezni 2021. október 23-án (szombat)
10.30 órától az ’56-os emlékhelynél, hogy az ünnep méltó
előkészítése érdekében jelezzék részvételi szándékukat írásban (postai úton a 3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 2. számra,
vagy a derkovits@tujvaros.hu e-mail címen) október 18-án
12.00 óráig a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójánál.
A koszorúkat az ’56-os emlékhelynél 2021. október 23-án
9.00 órától lehet leadni. A koszorúzás sorrendjét az intézmény a protokoll szabályai szerint állítja össze.
Mátyás Zoltán igazgató

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.”
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot
október 10-ig (vasárnapig) a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052), majd október 11-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.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17
8-12
Borostyán Gyógyszertár 8-17
Remény Gyógyszertár
8-17
8-12
8-19
8-19
8-15
Tisza Gyógyszertár

Egyházi hírek
Római katolikus

A szentmisék a megszokott időpontokban: kedd, csütörtök,
péntek, szombat 18. 00, szerda 8.30, vasárnap 11.00.
A tiszaújvárosi templom Magyarok Nagyasszonya búcsúja
október 10-én vasárnap 11.00-kor lesz. A szentmisét Buda
Péter az Egri Érseki Szeminárium rektora mutatja be. Október 9-én, szombaton 17.00-től „József, az igaz ember” címmel előadás, 17.30-tól gyónási lehetőség, 18.00-kor előesti
szentmise, illetve fáklyás körmenet. Tisztelettel és szeretettel
hívjuk a kedves testvéreket.
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros vasárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasárnap Nagycsécsen 8.30-kor vannak Szentmisék.
A Szent József szobor átvételéhez és átadásához további családok jelentkezését várjuk!
A plébániairoda nyitvatartása: kedd, szerda: 9.00-13.00, csütörtök, péntek 15.30-17.30. Cím: Tiszaújváros Római Katolikus Plébánia, Szent István út 32. Tel.: (49) 540-102, Web: tiszaujvarosiplebania.hu

Görögkatolikus

Pénteken 9.00 Szent Liturgia, 17.30 Akathisztosz Hymnosz.
Szombaton 17.00 vecsernye, utána utrenye. Vasárnap 11.00
Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. Hétfőn 17.30 paraklisz.
Kedden 7.50 Szent Liturgia, 17.30 vecsernye. Szerdán 17.30
paraklisz.

Református

Gyülekezeti alkalmainkat a következő rend szerint tartjuk:
Tiszaszederkény
• Úrnapi istentisztelet október 10-én, vasárnap 10 óra.
Tiszaújváros
• BIBLIAÓRA október 7-én, csütörtökön 17 óra.
• Úrnapi istentisztelet október10-én, vasárnap 11 óra.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk! A városi istentisztelet vasárnap délutántól felvételről meghallgatható gyülekezetünk facebook oldalán.
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

ka@tiszatv.hu címre, vagy postai úton a

Leniczkiné Kiss Zsuzsanna

3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.

temetésén megjelentek, mély fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

címre.
Megemlékezés

Tar László
1952-2009

Van egy szó,
mit úgy hívnak remény.
Ha vigyázol rá,
Ő mindig benned él.
Ha szívedbe zárod,
ki fontos neked,
bármerre jársz,
Ő ott lesz veled.
Fájó szívvel és örök szeretettel emlékezünk Rád:
Feleséged és nevelt lányod, Klaudia
Értesítjük mindazokat, akik ismerték és szerették, hogy

Tálas Tibor

búcsúztatója 2021. október 8-án, pénteken
14.30 órakor lesz a tiszaszederkényi temetőben.
Búcsúzik a család
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Berta Judit l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. l Telefon: 49/341-844, 341-755 l Fax: 49/341-852 l E-mail: kronika@tiszatv.hu l Kiadó: Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala l Hirdetésfelvétel: Tiszaújvárosi
Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Mediaworks Hungary Zrt. Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyomdai munkák: Mediaworks Hungary Zrt. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 16/C. l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133

2021. október 7.

Egyre stabilabb a város költségvetése

A 2021. évi költségvetés módosítása, ehhez kapcsolódóan a különböző pénzügyi
tárgyú döntések voltak a fő témák a képviselő-testület szeptember 30-ai ülésén.
A büdzsé bevételi és kiadási előirányzata
mintegy 2 milliárd forinttal növekedett,
kiegészítő támogatást nyújtott a testület a
Városgazda Kft.-nek, a sportegyesületeknek, felhalmozási célú támogatást kaptak
az állami fenntartású köznevelési intézmények és az egyházak.
A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló rendelet júniusi módosításakor a bevételek és kiadások előirányzatát
10 630 735 197 Ft-ban határozta meg.
A most elfogadott módosítást követően ezek 12
775 149 965 Ft-ra emelkedtek.

Adóforintok,
értékpapírok
Az emelkedés egyik fő forrása a közhatalmi bevételek előirányzata (helyi iparűzési adó és a
helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok),
amely 1 003 000 000 Ft-tal növekedett.
A második félévre előírt adókötelezettségek
teljesítését követően a helyi iparűzési adó
előirányzata összességében 1 milliárd forin-

tot meghaladóan teljesült, mely az év végéig várhatóan tovább fog növekedni. A szankciós bevételek - elsősorban az erőteljesebb
hatósági szigornak köszönhetően - már félévkor meghaladták az éves tervezetet, az
előirányzat 60%-kal, 3 millió forinttal növekszik. A többletbevétel elsődleges oka a
poliol beruházás egyszeri bevételnövelő hatása, melynek jelentős része a feltöltési kötelezettség kivezetése miatt idén folyt be. A
növekményhez hozzájárult a kis- és középvállalkozások tervezett adóelőleg csökkentésének és a túlfizetések visszautalásának alacsonyabb összegű teljesülése is. A beruházás
kapcsán számos új építőipari kivitelező társaság jelent meg településünkön, melyek településünkre jutó adó- és adóelőleg fizetési
kötelezettségének megállapításában szerepet
játszott az adóhatóság adófeltárási tevékenysége is.
A belföldi értékpapírok bevételei előirányzat
összesen 1,3 milliárd forinttal növekedett, ami
az önkormányzat által vásárolt belföldi értékpapír visszaváltásából tervezett bevétel.
A költségvetési rendelethez kapcsolódva a
képviselő-testület számos pénzügyi tárgyú
határozatot hozott. A legjelentősebbről külön cikkben írunk (Béren kívüli és év végi
juttatások), de ezen felül is több mint 200
millió forint sorsáról döntöttek a képviselők.

A Phoenix KK hárommillió forint kiegészítő működési támogatást kapott.

Aktuális � 3.

A Városgazda Kft. 100 millió forinttal lett gazdagabb.

Támogatások működésre,
felhalmozásra
A helyi egyházközségek kiemelkedő közösségformáló tevékenységének elősegítése érdekében a testület összesen 13 millió forint támogatást nyújtott a történelmi egyházaknak. A Tiszaújvárosi Református Egyházközség a városi templom udvarára felállítandó filagória elkészítéséhez (5 millió), a Tiszaújvárosi Római
Katolikus Plébánia az altemplom főbejáratának
átépítéséhez (5 millió), a Tiszaújvárosi Görögkatolikus Parókia a közösségi terem felújításához (3 millió) kért és kapott támogatást.
A támogatott sportegyesületek zavartalan működésük érdekében kiegészítő működési célú
támogatást kaptak, ami a 2021. április és december közötti időszakra biztosított összeg
10%-át jelenti. FC Tiszaújváros: 4.060.000 Ft,
Phoenix KK: 3.000.000 Ft, TTK: 1.485.000 Ft,
TSC: 1.891.000 Ft, TTC: 68.000 Ft, TiFit SC:
149.000 Ft, TKKSE: 1.829.000 Ft.
Az év végi Mikulástól karácsonyig rendezvénysorozat megújításához kapcsolódóan a
a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójának javaslatával egyetértve a képviselő-testület 5 új karácsonyi dekorációs látványelem (angyal, fénydekorációs kapu, diótörő figura, ajándékdoboz, hóember) beszerzésére 8.350.0000 Ft, 4 db faház vásárlására

4.000.000 Ft, új betlehemi jászol beszerzésére
500.000 Ft fedezetet biztosított. A rendezvénysorozat színvonalas megvalósítása érdekében
a hivatásos előadók programjainak és egy játszótérnek a megrendeléséhez, továbbá a Mikulásvonat bérléséhez és a betlehemi figurák készíttetéséhez szükséges összesen 3.970.000 forintról átruházott hatáskörben a 2021. évi rendezvényterv tartalékkeretének terhére a polgármester döntött.
A járványhelyzet okozta nehézségek, a megemelkedett anyag- és szolgáltatási költségek, valamint a munkavállalókat érintő juttatások finanszírozása miatt a képviselő-testület a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
részére a likviditás megőrzése, valamint a saját tőke megfelelő szinten tartása érdekében
100.000.000 Ft működési célú kiegészítő támogatást biztosított.
Az önkormányzat a köznevelési intézmények
fenntartásának és működtetésének állami átvételéhez kötődően hozott döntései során többször is kifejezte szándékát, hogy a mindenkori költségvetés függvényében keresi az intézmények működését segítő támogatás lehetőségét. Ennek jegyében a Mezőkövesdi Tankerületi Központ 19 millió, a Miskolci Tankerületi Központ 1 millió, a Szerencsi Szakképzési
Centrum 10 millió forint felhalmozási célú támogatást kapott.
Ferenczi László

Béren kívüli és év végi juttatások
Az önkormányzat pénzügyi, gazdasági helyzete lehetővé teszi, hogy az önkormányzati
szférában, illetve az állami és egyházi fenntartású iskolákban dolgozóknak béren kívüli juttatást adjon. Ez az éves cafetériakeret bruttó 115 ezer forintos megemelését jelenti. Az önkormányzati szféra munkavállalói bruttó bérük 75%-ának megfelelő év végi
juttatásban is részesülnek.
Az idei költségvetés egyik legfontosabb
alappilléreként fogalmazta meg dr. Fülöp
György polgármester az önkormányzati szférában dolgozó munkaerő és munkahelyek megtartását. A büdzsé összeállításakor - figyelembe
véve a pandémiás helyzet övezte bizonytalansági tényezőket, az akkori jogszabályi és gazdasági környezetet és a prognózisokat - a bérszínvonal és a juttatások megőrzését lehetett
reális célként kitűzni.
- Az önkormányzat által nyújtott színvonalas
közszolgáltatás alappillére a jól képzett és elkötelezett humánerőforrás. A dolgozók megtartása kiemelt feladat, ezért fontosnak tartom a
munkájuk elismerését további anyagi juttatások biztosításával - fogalmazott a polgármester a szeptember 30-ai képviselő-testületi ülésre készült előterjesztésben.
A 2021. évi elmaradt bérfejlesztés részbeni
kompenzációja érdekében a képviselő-testület
júniusban már döntött az önkormányzati intézményekben, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál dolgozó munka-

vállalók cafetériakeretének 86.250 forintos kiegészítéséről. Most egy ennél is jelentősebb
juttatást szavazott meg a testület.
Az önkormányzat bevételei az eredetileg tervezetthez képest jobban alakultak, illetve további
bevételekkel is lehet számolni az év folyamán,
ezért lehetőség van arra, hogy az önkormányzati érdekszférában dolgozók újabb juttatásban
részesüljenek. Így a két ütemben megvalósuló
anyagi elismerés már kompenzálja az elmaradt
bérfejlesztést.
Kihasználva a Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP
kártya) kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatás jelenleg érvényben lévő kedvező adózási
feltételeit, a juttatás a második félévben is részben ilyen formában történik. A felhasználást
most megkönnyíti, hogy év végéig átjárhatóvá váltak a különböző zsebek, az egyes alszámlákra utalt juttatást a szolgáltatók az elfogadói
szerződéstől eltérően fogadhatják el.
A testületi döntés értelmében az önkormányzat
intézményeiben és a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban dolgozók éves cafetériakerete
bruttó 115 ezer forinttal még októberben kiegészül. Ez 64.055.000 forintos kiadást jelent.
Ezzel azonos mértékű juttatásban részesülnek az állami és egyházi köznevelési intézményekben foglalkoztatott alkalmazottak is, amire 57.615.000 forintot biztosított a testület.
A képviselők egyet értettek azzal is, hogy az
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői és munkavállalói is részesüljenek további bruttó 115.000 Ft/fő cafetéria juttatásban.

Csaknem 300 millió forintos juttatásról határoztak a képviselők.
Az önkormányzati szférában dolgozók munkájuk elismeréseként további juttatást is kapnak.
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények azon munkavállalói,
akik 2021. január 1-jén az intézmény állományában voltak és a kiosztás napján is aktív dolgozók, bruttó bérük 75 %-ának megfelelő ös�szegű év végi juttatásban részesülnek.
Ez 137.100.000 forintot jelent, melyet további 21.250.500 forint szociális hozzájárulási adó
terhel.

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok munkavállalói és ügyvezetői ugyancsak
bruttó bérük 75%-ának megfelelő év végi juttatást kapnak.
A képviselő-testület felhatalmazást adott a polgármesternek arra is, hogy a városi szintű jutalomkeret terhére gondoskodjon a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi szolgáltatók szakalkalmazottjainak év végi juttatásáról.
f.l.
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Váltás a rendőrkapitányság élén

A Miskolci Rendőrkapitányság vezetését veszi át Miskolczi István, Tiszaújváros rendőrkapitánya. Helyére dr. Ongai Péter érkezik
Mezőkövesdről, akinek kinevezését a képviselő-testület támogatta. Az ezt tárgyaló testületi ülésen jelen volt és felszólalt dr. Kiss
Attila megyei rendőrfőkapitány is.
- Egy kicsit messzebbről kezdeném a mondandómat, hogy teljesen lássák, miért is született
ez a javaslat - mondta a főkapitány. - Amikor a
belügyminiszter úr 2021. szeptember elsejével
kinevezett a megyei rendőr-főkapitányság élére, akkor intenzív munka kezdődött, áttekintettem azokat a területeket, azokat az eredményeket, amit a korábbi időszakban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság elért. A megye polgáraitól azt a visszajelzést kaptam, hogy alapvetően nincs gond a közrenddel,
közbiztonsággal, és magam is ezt tapasztaltam.
A számadatok is ezt mutatják, bár a számoknak én nagyon nem szeretek hinni, inkább jobban hiszek annak, amit a megye lakossága, polgárai mondanak a közrendről, közbiztonságról.
Ezzel együtt úgy gondolom, hogy bizonyos finomhangolásokra szükség van, és vannak olyan
kapitányságok, amelyeknek a vezetésében szeretnék változást és gyors változást, október elsejével történő változást. Ennek egyik lépcsője, hogy a miskolci rendőrkapitányságon egy
új stábbal szeretnék kezdeni, javaslatot is tettem az országos rendőr-főkapitány úrnak egy
új vezető kinevezésére. Ez az új személy Miskolczi István alezredes úr, aki itt, Tiszaújvárosban bizonyította rátermettségét, tapasztalatát,
szakmaiságát és vezetői ambícióit. Egy olyan
ember kerül a miskolci rendőrkapitányság élére, aki nem csak nevében Miskolczi, meg a lakóhelye miskolci, hanem egyébként egy nagyon jó szakember, és az egyik záloga lesz annak, hogy a miskolci rendőrkapitányság azokat
az eredményeket, amit eddig elért, azt ugyanúgy elérje, vagy túl is szárnyalja, mert mindig

lehet mindent egy kicsikét jobban is csinálni.
Ez nekem az ars poeticám. Az egyik szemem
sír, a másik meg nevet. Sír azért, mert el kell
hoznom innen Tiszaújvárosból egy olyan szakembert, aki nagyon jól teljesített ezen a területen. Ugyanakkor meg örülök neki, mert nekem szükségem van az ő képességeire, szakmaiságára, vezetői képességeire. Én úgy gondolom, hogyha rendszerben gondolkodunk, akkor a tiszaújvárosi polgároknak is jó, ha egy
olyan ember lesz egy vezető rendőrkapitányság élén, aki már itt teljesített, és tudja, ismeri az itteniek problémáját is. Ugyanakkor olyan
embert szerettem volna Tiszaújvárosban a kapitányság élére, aki legalább ennyire alkalmas
erre a pozícióra, mind szakmailag, mind emberileg. Nagyon fontos, hogy ez a két kritérium
találkozzon egy-egy munkatárs esetében. Alapvetően csapatot kell formálni, vagy a csapatot,
ami megformálódott, egyben kell tartani. Nem
a kapitány az, aki az eredményeket hozza, hanem azok az emberek, akik mögötte vannak, az
a csapat, aki támogatja a rendőrkapitány munkáját. Ezért esett a választásom dr. Ongai Péter alezredes úrra, aki már elég régóta rendőr,
hiszen huszonhárom éve ezt a hivatást gyakorolja, és nagyon-nagyon jó eredményeket ért
el Mezőkövesden. Bűnügyi területen dolgozott Ongai alezredes úr, huszonkét évet töltött
ezen a területen és 2009-től különböző vezetői beosztásokat tölt be, tehát nem egy kezdő
vezetőről van szó. A mezőkövesdi rendőrkapitányság vezetőjének a helyettese 2011-től, tehát több mint 10 éve felső vezetői tapasztalatai is vannak. Jogász a végzettsége és el kell,
hogy mondjam, minden olyan szakmai és emberi tulajdonsággal rendelkezik, ami alkalmassá teszi arra, hogy ezt a rendőrkapitányságot
irányítsa. Olyannyira, hogy az ő képességére
és személyiségére felfigyeltek már a megyén
túl is, hiszen több olyan ajánlatot kapott, ami
nem borsodi ajánlat, de ő mindig Borsod megyeinek tartotta magát, és úgy gondolja, hogy
szeretné ebben a megyében kamatoztatni azt a

Hívd a 112-t!
A városlakók részéről felmerült igényt tolmácsolva dr. Fülöp György arra kérte a megyei rendőrfőkapitányt, hogy adjon tájékoztatást arról, hogy miért nincs csak tiszaújvárosi telefonszám,
ha bármi rendellenességet tapasztalnak, illetve hogyan működik a 112-es hívószám.
- A 112-es hívószám Európai Uniós szabvány szerint lett kialakítva - mondta dr. Kiss Attila. Két hívásfogadó központ van az országban, az egyik Miskolcon, a másik Szombathelyen, és ide
fut be az összes olyan hívás, amely a katasztrófavédelem, a rendőrség, vagy a mentőszolgálat
hatáskörét érintik. A hívásfogadó központban 20 másodperc alatt kell fogadni egy hívást. A régióból a hívások általában Miskolcra futnak be, de esetleg Szombathelyre is, ha annyi hívás érkezik. A rendszer automatikusan osztja szét a vonalakat, a kollégák, akik fogadják a hívásokat,
azonnal tovább tudják kapcsolni az illetékeseknek. Ha a katasztrófavédelem ügye, akkor oda,
ha a mentőszolgálaté, akkor oda. Miskolcon van egy tevékenységirányítási központ, ahol szerencsés helyzet van, hiszen a katasztrófavédelem és a rendőrség munkatársai egy helyiségben
látnak el szolgálatot. Külön munkatárs foglalkozik a tiszaújvárosi és a tiszaújvárosi járás ügyeivel, tehát a leggyorsabb és a leghatékonyabb intézkedések akkor születhetnek, ha ebből a központból irányítják a rendőri és a katasztrófavédelmi egységeket is. Ez az oka annak, hogy nem
ide a kapitányságra futnak be a hívások, és nincs külön telefonvonal a kapitányságon.
A főkapitány hozzátette, azon dolgozik a polgármesterrel, hogy azoknak a köztéri kameráknak
a képei, amik a városban vannak, jó minőségben láthatóak legyenek a tevékenységirányítási
központban is, hogy ne csak fültanúi legyenek a kollégáik egy-egy történésnek, hanem szemtanúi is.

A miskolci hívásfogadó központ.

Rendőri vezetők balról jobbra: Miskolczi István, Kiss Attila, Ongai Péter.
tudást, amit megszerzett. Én biztos vagyok abban, hogy a legjobb tudása szerint fogja ellátni ezt a feladatot, és azokat az eredményeket,
amit a tiszaújvárosi rendőrkapitányság eddig
elért, azt nemcsak, hogy meg tudja ugrani, hanem bízom benne, hogy túl is fogja szárnyalni.
- Az utóbbi időben volt egy-két sajnálatos esemény a városban, de én úgy gondolom, hogy
a rendőrség nagyon gyorsan reagált ezekre az
eseményekre, az elkövetőket nagyon gyorsan
elfogta, és bízom benne, hogy az igazságszolgáltatás a méltó büntetést számukra ki fogja
szabni - váltott témát a megyei rendőrfőkapitány. - Ugyanakkor polgármester úrral áttekintettük azokat a kérdéseket, amik a polgárok megnyugtatását is szolgálják. Azt kértem
a kapitányság vezetésétől, Miskolczi úrtól, és
azt fogom kérni Ongai úrtól is, hogy a közterületi rendőri jelenlétet erősítsék meg. Ennek
érdekében a készenléti rendőrségnek a segítségét is kértem, és mivel elég jelentős számú
külföldi dolgozik a város területén, ezért az
országos idegenrendészeti főigazgatóságnak
a segítségét is kértem, hogy legyenek jelen a
külföldiek ellenőrzésében. Nem volt nehéz ezt
a kérést megfogalmazni irányukba, hiszen korábban ennek az igazgatóságnak a főigazgatója voltam, úgyhogy elég jók a részvényeim a
kollégáknál, a társszervnél, a társ rendvédelmi szervnél. Félre téve a tréfát, én nagyon bízom benne, hogy megnyugtató megoldások
születtek, és bízom abban, hogy az elkövetkező időben, ha bekövetkeznek ilyen sajnálatos
események, akkor a rendőrség legalább olyan
gyorsan fog reagálni, mint ahogy eddig tette. Én tisztelettel azt kérem önöktől, hogy támogassák Ongai úr kinevezését, de nem csak
a kinevezését, hanem a képviselő-testület támogassa a munkáját is. Ugyanúgy, ahogy eddig is megtette, hiszen tudom, hogy a tiszaújvárosi önkormányzat milyen jelentős erőket,
eszközöket fordít arra, hogy itt a városban a
közrend, a közbiztonság szilárd legyen. Ezért
csak köszönetemet tudom kifejezni a képviselő-testület irányába, és azt tudom ígérni, hogy
ezzel a bizalommal, amit irányunkban megfogalmaztak, szeretnék élni. Bízom benne, hogy
valamennyi tiszaújvárosi polgár érezni fogja a
jövőben azt, hogy a közrend és közbiztonság
szilárd a városban.
Az elhangzottakra dr. Fülöp György polgármester reagált.
- Nagyon szépen köszönöm főkapitány úrnak,
hogy így gondol a városra. Főkapitány úr szeptember elsejétől látja el ezt a feladatot, a város valamennyi polgára és a képviselőtársaim nevében gratulálok és jó egészséget kívánok munkavégzéséhez. Sajnos nehéz apropója volt az első találkozásunknak, amikor meglátogatott Tiszaújvárosban, hiszen egy szörnyű
bűncselekmény-kísérlet után voltunk. Sajnos
ezzel nem tudunk mit csinálni. Őrültek is élnek közöttünk, minden ember mellé nem tudunk rendőrt állítani, de én azt ígértem főkapitány úrnak, és ezt ígértem a városlakóknak is,
hogy pénzt, paripát, amit mi tudunk adni, mindennel segítünk. A mai képviselő-testületi ülé-

sen például tárgyalunk arról, hogy a kamerarendszer elavult részét hogyan fogjuk modernizálni, és legkésőbb a költségvetésnél, azaz
a következő év februárjában tárgyalunk a kamerarendszer bővítéséről is. Tisztelettel kérlek
főkapitány úr, hogy segítsetek nekünk ebben
szakmailag, ti mely helyeket látjátok kritikusnak, és mi, a képviselő-testület abba az irányba fogjuk a döntést meghozni. Azt is el tudom
mondani, hogy amennyi pénzre csak szükség
van, mi megadjuk. Európában többféle rendőrségi modell van. Van olyan ország, ahol
van önkormányzati rendőrség és állami rendőrség, Magyarországon állami rendőrség van.
Személy szerint én azt tartom helyesnek, hogy
egy centralizált, hierarchizált szervezet lássa el
egy központból a feladatokat. Ez mindannyiunk érdeke, de mi úgy tekintünk a rendőrökre, mint önkormányzati dolgozókra. Ezért van
az, hogy amiben csak tudjuk, támogatni fogjuk
őket. Van egy fogalom, ezzel mindig találkozunk a rendőrségi beszámolóknál, úgy hívják,
hogy szubjektív közbiztonság. Ez azt jelenti
lefordítva egyszerű nyelvre, hogy egy állampolgár úgy érzi, hogy ő biztonságosan élheti
a mindennapjait. Nappal is, éjszaka is, a nap
bármely szakában, mert itt vannak a rendőrök.
Ha kell a közterület-felügyelők, ha kell a polgárőrök, van kamerarendszer, amely garantálja a biztonságát. Kétféleképpen lehet a közbiztonságot fenntartani, vagy preventív tevékenységgel, de hát van, amit nem lehet megelőzni, annak viszont örüljünk, hogy tényleg nagyon-nagyon gyorsan és rövid határidőn belül
az elkövetőket elkapták - utalt a polgármester
a közelmúltban történt késelésre. - Remélem
további ilyen esemény nem lesz a városban.
Nagyon bízom abban, hogy a rendőri szervek, és azok a szervezetek, amelyeket a főkapitány úr megszólított, segítenek, hiszen valljuk meg őszintén, hogy azért most egy picit nehéz helyzetben van a város. Nehéz helyzetben
van, de szoktuk mondani, ez olyan, mint amikor otthon a lakásunkat renováljuk. Átmenetileg kellemetlen, aztán a jövőben örülni fogunk neki. Itt van ez a beruházás, most néha
okoz nehézségeket, de utána közösen fogunk
ennek örülni. Nagyon szépen köszönöm főkapitány úr, hogy így állsz a városhoz, én azt tudom ígérni a képviselőtársaim nevében, hogy
a pénz és az egyéb segítség hiánya nem lesz
akadálya annak, hogy a városban rend legyen.
Most már nehéz szívvel mondom, de hát ez a
helyzet, hogy én nagyon megkedveltem a távozó kapitányt, azt gondolom a városlakók is.
Ez van, nagyon örülök annak, hogy szakmailag előrelép. Szomorú vagyok, hogy elmegy
a városból, de nagyon örülök, hogy egy ambiciózus, korombeli fiatalember érkezik ide kapitánynak. Mi egy évjárat vagyunk, hátha ez
egy jó évjárat, úgyhogy azt tudom mondani,
alezredes úr, hogy ugyanolyan nagy szeretettel fogadunk, mint ahogy az elődödet fogadtuk. Ha bármi probléma van, akkor állunk rendelkezésre és megpróbálunk segíteni - mondta
a polgármester.
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Hatvan év fölött ingyenes a teszt

A tiszaújvárosi lakcímmel rendelkezők
4 ezer forintos önköltségi áron vehetik
igénybe a rendelőintézet új szolgáltatását, azt a laborvizsgálatot, mely alkalmas a koronavírus elleni védettség kimutatására, az ellenanyagszint megállapítására. A 60. életévüket betöltöttek
számára egy alkalommal térítésmentes
a teszt - határozott a képviselő-testület
legutóbbi ülésén.
A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
szervezésében és koordinálásával a tiszaújvárosi lakcímmel rendelkezők számára
október 1-jétől nyílt lehetőség a SARSCOV-19 vírus elleni védettség kimutatására, az ellenanyagszint megállapítására
4.000 Ft/teszt áron (önköltségi ár).

Az eredmények az EESZT-ben is megtekinthetők

Második forduló
az előválasztáson

Október 10-étől 16-áig tart az előválasztás második fordulója.
A hatvan éven felülieknek egy alkalommal ingyenes a vizsgálat.
A mintavétel és a minta kiértékelése a
rendelőintézetben zajlik. A szűrésre a 06
70/477/3205-ös telefonszámon, illetve a
rendelőintézet honlapján (www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu) kialakított felületen előzetesen regisztrálni kell. A mintavétel (vérvétel) heti három alkalommal,
szerdán és csütörtökön 11.00 órától 17.00
óráig, pénteki napokon 10.00 órától 13.00
óráig történik. Az eredmények a szűrést
követő második munkanapon papíralapon átvehetők, illetve a szűrést követő napon az EESZT-ben megtekinthetők.
A személyi és tárgyi feltételek (immunkémiai automata kihelyezése, informatikai feltételek megteremtése, szükséges
eszközök beszerzése) biztosítottá válásától a rendelőintézet térítésköteles szolgál-

tatásként nyújtja a vírus elleni védettség
kimutatására, az ellenanyagszint megállapítására alkalmas szűrést a Tiszaújvárosban lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkezők számára.
Figyelembe véve azt a szakmai érvet, miszerint a 60 év fölötti korosztály van leginkább kitéve a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyásának, a szűrést a 60. életévüket betöltött tiszaújvárosi lakcímmel rendelkezők egy alkalommal térítésmentesen vehetik igénybe. A képviselő-testület
felhatalmazta a polgármestert arra, hogy
a térítésmentes szűrési program szükség
szerinti folytatásáról a tapasztalatok ismeretében és a vírushelyzet alakulásának
függvényében dönthessen.
f.l.

Húszéves a MAN
Jubileumot ünnepelt az MAN Magyarország tiszaújvárosi kirendeltsége a hétvégén. A kamionok és buszok forgalmazásával és szervizelésével foglalkozó cég húsz évvel ezelőtt,
az elsők között települt a Tiszaújvárosi Ipari Parkba. Ezt a kerek születésnapot ünnepelték a telephely vezetői és dolgozói egy családi nappal,
ahol kamion-szépségversenyt tartottak, ügyességi pályán versenyeztek a
sofőrök és nyerges vontatókat is teszteltek.
A délelőtti programok faültetéssel kezdődtek az MAN telephelyén. Összesen
húsz különböző fajtájú fásszárú növényt
ültettek el a cég dolgozói.
- Annak idején azért döntött úgy a MAN
vezetése, hogy Tiszaújvárosban is nyit
egy telephelyet, mert bár nem nagyváros és nem is megyeszékhely, de a fekvése kedvező, mivel három megye határán és gyorsforgalmi utak kereszteződésében helyezkedik el, így könnyen megközelíthető - nyilatkozta lapunknak Pék
György, az MAN Magyarország tisza-

Aktuális � 5.

Dr. Fülöp György polgármester és Pék György, az MAN Tiszaújváros kirendeltségvezetője fát ültetett a telephely huszadik születésnapja alkalmából.
újvárosi kirendeltségvezetője. - Kezdettől fogva gépjárművek forgalmazásával, javításával, karbantartásával foglalkozunk. A profil az évtizedek alatt
nem változott, a forgalmunk viszont

A kamion-szépségversenyen szavazni is lehetett a legszebb járművekre a családi napon.

megháromszorozódott az évek alatt, hiszen az üzleti partnereink, ügyfeleink
egyre jobban megismertek, megkedveltek minket.
- Az elmúlt pandémiás időszakot hogy élte meg az MAN?
- Természetesen a korlátozások megnehezítették a dolgunkat csakúgy, mint mindenkiét. Itt az MAN-nél bizonyos szegmensek, mint például a turistabuszok forgalmazása, teljesen háttérbe szorult, a
nemzetközi fuvarozás akadozott, a belföldi viszont szerencsére továbbra is működött, ami olyan szinten tartotta a céget,
hogy nem esett vissza a forgalmunk. Az
új járművek értékesítése ebben az időszakban teljesen leállt, a szerviz azonban
tovább működött, így a szerelési munkálatokat a járványhelyzet ellenére el tudtuk
végezni.
A cég folyamatosan fejlődik, a létszám
pedig bővül. A kezdetekkor, 2001-ben
10 fő volt a dolgozói létszám, mára ez
több mint a duplájára nőtt. Jelenleg 24en dolgoznak a tiszaújvárosi telephelyen.
ema

Szeptember 28-án véget ért az ellenzéki előválasztás első fordulója és maratoni szavazatszámlálást követően megismerhettük a végeredményt. A hétvégén, október 10-én vasárnap
pedig kezdődik az október 16-áig tartó második forduló, melyen az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltjét választják meg.
Országosan 632 479 fő szavazott az első fordulóban, személyesen
509 903 fő, online 122 576 fő, érvénytelen szavazat 33 316 volt.
A miniszterelnök-jelölti választás végeredménye: 1. Dobrev Klára 214 319 szavazat (34,76%), 2. Karácsony Gergely 168 396
(27,31%), 3. Márki-Zay Péter 123 453 (20,02%), 4. Jakab Péter
86 909 (14,10%), 5. Fekete-Győr András 20 944 szavazat (3,40%)
A győztes képviselőjelöltek száma pártonként így alakult: DK
32, Jobbik 29, MSZP 18, Momentum 15, Párbeszéd 6, LMP 5,
Új Világ Néppárt 1.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6-os számú, tiszaújvárosi központú választókerületében Jézsó Gábor (MSZP, Párbeszéd)
egyedül indult, így nem volt kérdéses a győzelme, végül 3052
szavazatot kapott.
- Sokat gondolkodtam, találgattam, hogy mennyi lesz a szavazatszám, és nagyon jóleső érzéssel töltött el az eredmény - nyilatkozta Jézsó Gábor. - Köszönöm mindenkinek, aki szavazott
rám, megtisztelt bizalmával. Köszönöm azoknak, akik ennek a
munkafolyamatnak részesei voltak, segítették a szavazást. Külön köszönöm az aktivistáknak, és minden embernek, aki részt
vett ebben és hozzájárult a sikerhez.
Választókerületünkben a miniszterelnök-jelöltekre leadott szavazatok: Dobrev Klára 1075, Jakab Péter: 956, Karácsony Gergely 613, Márki-Zay Péter 495, Fekete-Győr András 63.
Az előválasztás a második fordulóval folytatódik október
10-étől 16-áig. Ide a három legtöbb szavazatot gyűjtő miniszterelnök-jelölt, jutott be. Lapzártánkkor, még nem tisztázódott,
hogy Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter megállapodott-e a
korábban már bejelentett visszalépésről. A szavazólapok mindenesetre már készülnek, a sorrend:
Dobrev Klára
Márki-Zay Péter
Karácsony Gergely
Visszalépés esetén a visszalépő jelölt nevét áthúzzák a szavazólapon.
Szerda reggel még arról sem volt információ, hogy Tiszaújvárosban mikor és hol lehet majd szavazni. Az azonban biztos,
hogy a 6 nap alatt több alkalommal is lesz erre lehetőség.
f.l.

Ez csak gyakorlat volt

Zsebkendővel a szájuk előtt szaladtak be az óvodába a gyerekek pénteken reggel. Az ajtókat bezárták, a redőnyöket leengedték. Közben megérkeztek a tűzoltók is, akik vízfüggönnyel védték meg a gyerekeket a metanol gázfelhőtől. Ez szerencsére csak
egy gyakorlat része volt. A feltételezett veszélyhelyzet szerint
ugyanis az Ecomissio Kft. tiszaújvárosi telephelyén sérült meg
egy háromszáz köbméteres metanoltartály. A gáz kiszabadult, és
veszélyeztette a város déli területét. Évente egyszer részleges,
háromévente pedig teljes Külső Védelmi Terv gyakorlatot kell
végrehajtani. Az ilyen gyakorlatok célja, hogy összehangolják a
védelmi szervek együttműködését, hiszen egy súlyos ipari baleset esetén ez nagyon fontos.

6. � Ipar

2021. október 7.

Húsz éve partnerségben, barátságban

A legutóbbi képviselő-testületi ülésre „bejelentkezett” Kékesi Sándor, a Jabil ügyvezető
igazgatója, azzal a szándékkal, hogy a képviselők, a város nyilvánossága előtt mondja el
gondolatait a cégről, a Jabil és Tiszaújváros
kapcsolatáról.
- Vannak olyan dolgok, amik keretet adnak az
életünknek, és alkalmat adnak a visszatekintésre, és olyan eredményeink, melyek alkalmat adnak az örömre, az ünneplésre, amit szeretnék megosztani önökkel - kezdte az ügyvezető igazgató. - A Jabil Tiszaújváros elérkezett
a 20., illetve most már a 21 éves évfordulójához, tehát két évtizede itt van ez a gyár a városban. Húsz év hosszú idő, ennyi idő alatt egy
gyerek is felnőtté válik, birodalmak dőlhetnek
meg és születhetnek. Húsz év alatt rengeteget
fejlődött a technológia is. A kétezres évek elején itt még egy zöld mező volt a Huszár Andor
utcában, büszkének kell lennünk arra, hogy ez
a cég erőteljesen kinőtte magát. Most már három csarnokunk van, és negyedikként van egy
raktárunk is, amit most megint üzemeltetni fogunk Polgáron. Sok ezren megdolgoztak itt a
Jabilnél a fizetésükért, az elismerésükért. Fontos, hogy gyarapodtunk, mint ahogy az is, hogy
megbízható partnerre, barátra leltünk itt a városban. Azon gondolkoztunk, hogy hogyan ünnepeljük meg méltóképpen ezt a 20 évet, illetve most már 21 évet. Tavaly ugyanis a járvány felülírta a terveinket. Sajnos nem volt lehetőségünk arra, hogy megfelelő módon ünnepeljünk, viszont pár hete úgy döntöttünk, hogy
nem halogatjuk ezt. A hozzánk elsőként csatlakozott kollégáinkat megünnepeltük, hiszen
meg kell ülni a barátságot, a jó szándékukat.
Azt is észrevettük, hogy az emberi kapcsolatok mennyire lekorlátozódtak az utóbbi másfél,
két évben, ebben a járványos időben. Ez egy
jó nap volt, olyan felszabadító nap volt. Aznap
este ráébredtünk arra, hogy az emberi kapcsolatokat nem szabad ennyiben hagyni. Nagyon

fontos, hogy emberek vagyunk, és hogy együtt
kell, hogy ünnepeljük azokat a dolgokat, amik
a jóra emlékeztetnek minket. Szerettünk volna
ebből az életérzésből egy kicsit átadni a városnak is. Azért jöttem ide, hogy ezzel a pár gondolattal emlékeztessem a várost arra, hogy a Jabil továbbra is a barátságra, a jó szándékra, a
partnerségre, sok százféle kötelékre törekszik.
Ez nagyon fontos számunkra. A Jabil sokat köszönhet Tiszaújvárosnak. Dolgozóink nagy része továbbra is a város lakója, ők azok, akik
ezt a céget napi munkájukkal, szorgalmas tudásukkal üzemeltetik nap, mint nap. Ebből a
szempontból én azt gondolom, hogy a város is
sokat köszönhet a vállalatnak, hiszen munkát
ad az itt élőknek. Azon dolgozunk, hogy még
több szinergiát találjunk a városnak és a Jabilnek is, hogy a közös kezdeményezések maradjanak meg, és legyenek a jövőben is. Végezetül engedjék meg, hogy az elmúlt 20 év partnerségét, a cégünk iránti bizalmat egy aprósággal, egy ajándékkal, egy emlékplakett átadásával köszönjem meg. Köszönjük Tiszaújváros!
Köszönjük, hogy itt lehettünk a városban, és
szeretnénk továbbra is élvezni ezt a lehetőséget
- mondta Kékesi Sándor, aki dr. Fülöp György
polgármesternek nyújtotta át a 20 évre emlékeztető plakettet.
A polgármester megköszönte a szép gesztust,
majd így folytatta:
- Huszonegy év valóban sok idő. Amikor a város 50 éves volt, akkor két kiadvány is született,
és az egyiknek fontos szereplője volt a Jabil.
Azért, mert a mindenkori képviselő-testület, és
azt gondolom, hogy a város valamennyi polgára, mint egy gazdasági zászlóshajóra tekint a Jabilre. Tiszaújváros tulajdonképpen két nagy lábon áll. Van két nagy gyár, két nagy multinacionális vállalat, és az, hogy a Jabil itt van, az, hogy
a tiszaújvárosi embereknek munkát ad, az nagyon fontos dolog. Azt gondolom, hogy hálásak
lehetünk az elődeinknek, hogy lobbiztak azért,
hogy ez a cég idejöjjön. Azóta már az amerikai
nagykövet úr, Peter Tufo, aki ebben sokat segí-

Kékesi Sándor és dr. Fülöp György az emlékplakett átadásakor.
tett, sajnos elhunyt, de én, amikor másfél éve a
Jabilben jártam, nagyon meghatott, hogy az elődökről milyen szimpatikusan emlékeznek meg a
cég jelenlegi vezetői. Én ezt követendő példának tartom. Onnan „loptuk” az ötletet, és a kis
tárgyalónkban nekünk is ki vannak téve az előző főjegyző és a polgármesterek fotói. Annak
is örülök, hogy vannak olyanok, akik a kezdetektől ott dolgoznak, és azok között vannak tiszaújvárosiak is. Tiszaújvárosnak az az érdeke,
hogy ne csak arról szóljon a történet, hogy a cég
itt dolgozik, munkahelyet ad, befizeti az adót és
pont, hanem azt szeretnénk, hogy valóban a város életének szerves része legyen a cég. Mi, az
önkormányzati képviselő-testület minden olyan
szükséges döntést meghozunk, ami kell és indokolt. Tudom, hogy folyamatosan a fejlesztés útján vagytok. Persze vannak kisebb nagyobb nehézségek, pandémia, ellátási problémák. Ezeken majd közösen valahogy túlleszünk. Azt tudom ígérni valamennyi képviselőtársam nevében, hogyha bármilyen szabályozási kérdésben
tudunk segíteni, akkor mi rendelkezésre állunk.

Azt meg neked külön köszönöm, gyárigazgató
úr, hogy amióta te vagy a gyárigazgató, az egyik
első dolgod az volt, hogy felkeresd az önkormányzatot. Folyamatosan arról beszélünk, hogy
melyek azok a kapcsolódási pontok, amivel egy
kicsit a helyi társadalomba ti is még jobban be
tudtok épülni. Elmondhatom, hogy már majdnem a végén tartunk annak a projektnek, ami arról szól, hogy egy 3D-s nyomtatót kap a könyvtár, épül majd egy Jabil park, ahová fákat fogunk
ültetni, és a gyár a saját költségén készít egy kis
sétányt, amelynek az lenne a célja, hogy az arra
futó, bicikliző emberek egy kicsit megpihenjenek, meg egy kicsit közelebb kerüljenek a gyárhoz. Úgyhogy mi is nagyon hálásak vagyunk,
hogy itt vagytok. Nekünk az az érdekünk, hogy
ez a cég, amiben csak tud, fejlődjön. Piaci folyamatokat mi nem tudunk befolyásolni, de fontos
a városlakóknak, hogy a gyár és a város vezetése között normális viszony legyen - mondta dr.
Fülöp György.
F.L.

Felavatták a Petrolszolg új épületét
Ünnepélyesen felavatták a Petrolszolg új,
6,7 milliárd forint értékű központját Tiszaújvárosban. A MOL 100%-os tulajdonú ipari karbantartó és szolgáltató vállalata mostantól az új épületből irányítja a MOL tiszaújvárosi telephelyének kiszolgálását.
A 9500 m2-es létesítmény 2 szintes, 6 egységből áll, és 4 nagy műhelycsarnok van benne. Az
elmúlt félévben ez a harmadik olyan beruházás
Tiszaújvárosban, amely az épülő Poliol üzem
biztonságát és magas színvonalú szakmai munkáját támogatja.
- Ez egy 6,7 milliárdos beruházás, ami nagy
szám, de a valódi értékét nem ez adja meg - fogalmazott az avatóünnepségen Világi Oszkár, a
MOL-csoport innovatív üzletágak és szolgáltatások ügyvezető igazgatója. - Nem azt számol-

juk, hogy van-e olyan értelemben megtérülése
ennek, mint amit egy technológiai beruházás
kapcsán számolunk, hanem azt nézzük, hogy
létrehoztunk egy lehetőséget, egy környezetet a Petrolszolg munkatársainak. Azért, hogy
egy helyen végezhessék munkájukat, hogy közösséget alkothassanak, mert most már - a Petrolszolg történetében először - van egy olyan
székhelyük, ahol mindannyian együtt lehetnek,
amire büszkék lehetnek.
Az új központi épületnek köszönhetően a MOL
Petrolkémia területéhez tartozó karbantartási
feladatokat most már egy helyről tudja ellátni a
Petrolszolg. Ez azért nagy lépés, mert korábban
a Petrolszolg a tiszaújvárosi telephelyen 26 bérelt és 2 saját tulajdonú épületben működött. A
megosztott működés miatt a műhelyek közötti
logisztika és a munkamegosztás is lassabb volt.
- Hosszú évek óta részesei vagyunk annak a
Molnár-Valkó Csaba, Világi Oszkár és Marton Zsombor vágta át a szalagot.

Négy ilyen csarnok van az épületben.

nagyívű eredménynek, amely a hazai energetikát, vegyipart erősítette - fogalmazott ünnepi beszédében Molnár-Valkó Csaba, a Petrolszolg Kft. ügyvezető igazgatója. - Ez azonban
nem volt kihívások nélküli, olykor komoly nehézségekkel kellett megküzdenünk, mint az elmúlt két évben is. A pandémia nagy hatással
volt a mindennapjainkra, a COVID még jobban szétzilálta a csapatot. A tiszaújvárosi telephelyen a több mint húsz helyszínen dolgozó
kollégák alig találkoztak egymással. Ez pedig
különösen nehézzé teszi a munkát egy olyan
szolgáltató vállalatnál, mint a Petrolszolg, ami
az együttműködésről, egymás segítéséről és a
partnerségről szól.
Marton Zsombor, a MOL Petrolkémia Zrt. vezérizgatója hangsúlyozta, hogy a mostani beruházás a poliol projekt életében is nagyon fontos. De nem csak ez.
- A poliol projekt a MOL történetének legna-

gyobb organikus beruházása - mondta Marton
Zsombor. - 1,3 milliárd euró, majd’ 500 milliárd forint értékű. Amikor arról döntöttünk,
hogy ezt a beruházást megvalósítjuk, még nem
is gondoltunk arra, hogy milyen más területeken fog ez a beruházás katalizátorként működni. Nem csak a poliol komplexumot építjük, hanem pár hete átadtuk a legmodernebb laktanyát
a FER Üzemi Tűzoltóságnak, korábban felújítottuk a menzát, felújítjuk a főépületünket,
centralizáltuk a laborunkat, összesen több mint
tízmilliárd forintot költöttünk arra a kiegészítő infrastruktúrára, ami reményeink szerint segíti a poliolt is.
A MOL Petrolkémia Zrt. vezérigazgatója hozzátette, a projektnek köszönhetően közel négyszáz új pozíciót hoznak létre, ebből háromszázat Tiszaújvárosban, ebből ötvenet a Petrolszolgnál.
Fodor Petra

Aktuális � 7.
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Újra együtt az Idősek hetén
Tavaly a pandémia miatt csak szűk körben
ünnepelték városunk szépkorúi az Idősek
világnapját, idén azonban kéthetes rendezvénysorozatot szerveznek. A programok október elsején kopjafa-koszorúzással kezdődtek.
Minden eddiginél többen voltak a parkban az
őszi napsütéses délutánon. Bár határon túlról
idén sem jöttek szépkorúak, de itt voltak a polgári nyugdíjasok és egy új kapcsolat is születőfélben van a kazincbarcikai szépkorúakkal. Ők
is eljöttek most az Idősek világnapján.
- A tavalyi év embert próbáló volt mindenkinek, fiatalnak, idősnek egyaránt - mondta ünnepi beszédében Varjas Lászlóné, a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének elnöke. - Az
elmúlt hónapok hozadéka az, hogy nem csak
családtagjainkkal, hanem barátainkkal is online
tartottuk a kapcsolatot. Baráti csoportok alakultak, így tartjuk online a kapcsolatot beregszá-

Zsúfolásig telt a színházterem.

szi és rimaszombati barátainkkal, így küldünk
egymásnak szívderítő üzeneteket, így tudjuk
pár percre elfelejteni mindennapi bajainkat.
A csíkszeredaiaktól kapott kopjafa megkoszorúzása után Tomorszki Istvánné és Danhauser
Sándor emléktáblájánál helyeztek el virágot,
majd az ünneplők a Derkovits Művelődési
Központba vonultak.
- Nagyon vártuk már ezt az ünnepséget, jó egy
kicsit kimozdulni otthonról - mondta Szladics
Barnabásné. - Ez a megemlékezés egy szép
színfoltja az ünnepnek, és az operettgála is nagyon vonzó.
A járvány idején megritkultak a találkozások,
nem voltak rendezvények, az időseket is nagyon megviselte ez az időszak.
- Sajnos nem sok helyre jutottunk el - mondta
Falusi Ferencné. - Kint voltunk Szögeden a telken, de nagyon hiányzott a társaság. Az unokák
sem jöttek, nem mertek jönni. Sajnos ez van,
de reméljük, hogy ezután már nem lesz ilyen
gond.

A Nyugdíjas parkban kezdődött az idősek világnapi ünnepség.
A közösséghez való tartozásról beszélt ünnepi
köszöntőjében a város első embere is a zsúfolásig telt színházteremben.
- Sajnos egy soha nem látott kihívást kellett megélnünk, megjelent a vírus, ami azon túl, hogy az
életünket, az egészségünket veszélyeztette, a lelkünkben is kárt tett - mondta dr. Fülöp György
polgármester. - Minden ember vágyik arra, hogy
társa legyen, hogy közösségben legyen, hogy
meg tudja osztani a másikkal az örömeit, a bánatát. Ezt a vírus tönkretette. Október 15-ig majd
minden nap lesznek rendezvények, lesz lehetőség találkozni és én erre is biztatok mindenkit.
Nem nagyon tudom, hogy mit hoz a jövő, borúsnak látom, de azért optimistának is kell lenni.
Úgy készülünk, hogy megtartjuk a szépkorúak
év végi rendezvényét is - tette hozzá.
Az ünnepi beszéd után a Miskolci Nemzeti
Színház művészei léptek színpadra, akik operettslágerekkel szórakoztatták a közönséget.
Fodor Petra

Operettműsor volt az ajándék.
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Az űrkutatás gazdasági jelentősége

Az űrkutatás a laikus emberek körében egy megosztó fogalom. Nagyon sokan nagyhatalmak erőfitogtatásaként,
vagy dollármilliárdosok öncélú hobbijaként, míg mások a jövőnk zálogaként
tekintenek a témára. E cikk megírásának célja, hogy a Krónika olvasóinak
minél nagyobb hányadát a második
csoport felé terelgessem.
Általános tapasztalat, hogy az emberek
jó része nincs is tisztában azzal, hogy
mi mindent köszönhetünk már napjainkban is az űrkutatásnak. Talán meggyőző,
ha néhány témát felsorolok. Az egyre nagyobb tudású és fejlettségű űrszondákkal
a Naprendszer minden bolygóját olyan
szinten megismertük, ami földi megfigyelésekkel lehetetlen lenne. Nem csak az űr
kutatására, hanem a földi élet megkön�nyebbítésére is küldtek fel műholdakat az
űrbe, melyek egy-egy földi gyakorlati feladat ellátására voltak képesek.
Az egyik fontos alkalmazás a globális időjárás-jelentés. A Föld egészéről képesek
időjárási adatokat gyűjteni a meteorológiai holdak. A látható és az infravörös tartományban készülő fotók a földi felhőzet
alakulásának, a felszín, illetve a felhők hőmérsékleti viszonyainak megfigyelését teszik lehetővé. Emellett előre meg tudják
jósolni a pusztító viharok haladási irányát
(forgószelek, tájfun, ciklon, hurrikán), a
folyók áradásának időpontját, a magashegyi gleccserek és hótömegek olvadását, s
a tűzvész, vagy nagy kiterjedésű erdőtűz
centrumát is könnyebb lokalizálni.
A másik nagyon fontos alkalmazás a hírközlés. A televíziózás, valamint az URH
rádióközvetítés nagy hátránya, hogy csak
kis körzetekben fogható, ezért vetődött
fel az ötlet, hogy geostacionárius pályákra állított holdakon keresztül sugározzanak. Ezeknek a műholdaknak a keringési ideje egy nap, ezért a földfelszínhez viszonyítva állni látszanak. Az ilyen
távközlési holdak feladata a Földről vett
adás felerősítése és visszasugárzása egy
nagy kiterjedésű területre. Ennek köszönhető, hogy akár 130 TV adás vételére is
képesek vagyunk, hogy működik az internet, vagy hogy a világ bármely országával telefonos kapcsolatba léphetünk.
A pontos földi helyzet meghatározására lehet használni a navigációs holdakat.
Pontos pályájuk ismeretében (ők maguk
sugározzák a pályaadatukat) lehetővé teszik repülőgépek, hajók, és expedíciók
számára tartózkodási helyük pontos földrajzi koordinátáinak gyors meghatározá-

A Hold körüli űrállomás egy dokkolásra készülő Orion űrhajóval.
sát. A mentőholdak a navigációs holdak
egyik speciális fajtája. A tengeri hajók és
repülőgépek fedélzetén automatikusan
üzemelő katasztrófajelző rádióadók vannak elhelyezve, adásaikat mesterséges
holdak gyűjtik össze és közvetítik a kiértékelő-riasztó központoknak. A rendszer
megadja a szerencsétlenség színhelyét, és
így órákon belül végrehajtható a bajbajutottak mentése. GPS műholdak segítségével már a civil lakosság részére is elérhető a pontos helyzet meghatározása és az
útvonaltervezés.
A mezőgazdaságban a földfotókról a növényzet színéből megállapítható, hogy a
fejlődés melyik szakaszában van, mikorra várható az érés, mekkora lesz a termés
nagysága, sőt a növényi betegségeket is
hamar fel lehet fedezni. Talajtérképeket
is lehet készíteni, mivel a különböző talajoknak más-más a színe a felvételeken. Új

termőterületeket kereshetnek, a meglévők
állapotát folyamatosan ellenőrizhetik.
A környezetvédelem is alkalmazza a felvételeket a levegőbe, a talajra, a vizekbe juttatott szennyeződések kimutatására.
A kozmikus megfigyelési technika nagy
magasságból is képes megkülönböztetni
a tiszta és a szennyezett vizet. Kimutathatóak a tengeren úszó olajfoltok, mivel
a fényhullámok rezgési síkjai az olajfoltról való visszaverődés után elfordulnak,
és ez jellemző a visszaverő felület anyagára. Így még azt is meg lehet állapítani,
hogy milyen olajfajtától ered a szennyezés s hogy hol a forrása. Az ibolyántúli
sugárzás mérése felhasználható a légkörben található füst-, kén- és porszennyezés
mértékének megállapítására. A műhold az
egész légkört teljes vastagságában képes
megfigyelni, ezért mérni tudja a szennyeződés réteges, magasság szerinti eloszlását is.
A világűrben készült különféle felvételek alkalmasak erőforrás-kutatás céljára,
ásványok, termőterületek, édesvíztartalékok, halászhelyek felderítésére.
Nem titok, hogy a műholdakat katonai célokra is igénybe veszik. A katonai holdrendszerek a felderítést, a hírközlést és a
navigációt szolgálják, sokkal profibb feltételekkel, mint a civil szféra. A katonai
asztronautikát sikerült a béke érdekében
is felhasználni. Az atomrobbantások felfüggesztése, azaz az atomcsendegyezmény és a fegyverzetcsökkentési megál-

A Psyche kisbolygó fantáziarajza.
lapodások azért valósulhattak meg, mert
betartásuk a műholdas felderítőrendszerekkel igen jól ellenőrizhető.
Ami a közeljövőt illeti, rendkívül érdekes és nagyra törő fejlemények várhatóak. Még ebben a hónapban felbocsátják
a 6 méter átmérőjű WEB űrtávcsövet. Sikeres működése megsokszorozhatja a világról szerzett eddigi ismereteinket. Döntés született arról is, hogy az amerikaiak
az Artemis program keretében 2024-ben
visszatérnek a Holdra. Ezt most nem a hidegháborús vetélkedés, hanem tudományos és gazdasági érvek és érdekek indokolták. A technikai feltételek nagyrészt
már ma is adottak, hisz a Tesla gépkocsit
napkörüli pályára helyező Falcon Heavy
már bizonyította alkalmasságát. Az Orion
űrhajó már szintén elkészült, egyedül a
holdraszálló egységet kell még egy kicsit
simogatni. Elhatározott szándék egy Hold
körüli űrállomás telepítése is, mely idővel nemzetközeivé is válhatna modulegységek csatlakoztatásával. Egy ilyen bázis
nagyban megkönnyítené a szintén nem
túl távoli jövőben tervezett marsexpedíciók indítását is.
2025-től kezdve a NASA is, meg az oroszok is beszüntetik a Nemzetközi Űrállomásra való repülések állami finanszírozását, és áttérnek a magán űrrepülésekre, amelyekért esetenként dollármilliókat kell majd fizetni. Már tömegével jelentkeztek cégek, amelyek úgy döntöttek, hogy 2-3-4 űrhajóst fognak küldeni a
Nemzetközi Űrállomás fedélzetére, hogy
a saját kutatási programjukat hajtsák végre ott fönn. Ez nem azonos a nevezetes
űrturizmussal, ami a sikeres próbarepülések után szintén küszöbön áll. A NASA
saját fejlesztéseit a már említett holdkörüli űrállomásra fogja áthelyezni.
A technológiai fejlődés mai szintjén be
kell látnunk, hogy a Föld erőforrásai végesek. Tehát az emberiség, ha továbbra is
létezni szeretne, körül kell néznie, hogy

A Falcon Heavy hordozórakéta.
honnan tudna újabb erőforrásokra szert
tenni és azokat okosabban hasznosítani,
mint a most meglévőket. Szóval ez alapvető gazdasági kérdés, és egyben létkérdés is. Legkézenfekvőbb megoldásnak a
Hold erőforrásainak feltárása és hasznosítása lehetne. A gond az, hogy a Holdnak nincs fémes magja, ezért csak könnyű
elemek bányászata jöhet szóba. Nagyon
ígéretes lehetőség a holdkőzetekben elnyelődött Hélium 3 izotóp kinyerése, és a
földi fúziós erőművekben történő hasznosítása. Kb. 300 tonna ilyen anyag az egész
Föld egy éves energiaigényét biztosítani
tudná. Végleges megoldást az aszteroidák
és kisbolygók bányászhatóságnak megoldása jelentheti. Csak példaként említem a
Mars és a Jupiter között keringő kisbolygót, a Psychét, amely egy 200 km hosszúságú, krumpli alakú kisbolygó. A csillagászoknak már régen feltűnt, hogy az égitest tömege a térfogatához képest nagyon
nagy. A Huble űrteleszkóp spektroszkópos vizsgálatainak eredménye az lett,
hogy a kisbolygó majdnem teljes egészében vasból, nikkelből, nemes fémekből, és ritka földfémekből tevődik össze.
Az ígéretes helyzet tisztázására 2022-ben
indul a NASA szondája, és miután 2023ban elhalad a Mars előtt, 2026-ban érkezhet meg a kisbolygó pályájára, ahonnan a
tervek szerint 21 hónapon keresztül térképezi majd fel a Psyche tulajdonságait. Amennyiben az előzetes kalkulációk
bejönnek, akkor a kisbolygó örök időkre megoldaná az emberiség ritka fémekre vonatkozó igényét. Az ott lévő nyersanyagok értékét 700 trillió (700 után 18
nulla) dollárra becsülik. Ezt az összeget a
Föld teljes lakosságára elosztva fejenként
91 milliárd dollárral lenne gazdagabb a
világon élő összes ember. Az is megállapítható, hogy ez a nyersanyagmennyiség millió évekre megoldaná nyersanyaggondjainkat, mivel ez a Hold egy tizenhatodának megfelelő méretű kisbolygó több
mint nyolcmilliószorosát éri a Föld teljes
gazdaságának.
Az űrbányászat menetrendje egyelőre egy
nagyon nehéz kérdés. Autentikus szakértők szerint nagyjából 25 évre vagyunk
az elméleti megvalósítástól, és 50 évre
a kereskedelmi indulástól. Értelemszerűen nagyon sok a bizonytalanság. Egyelőre nem tűnik túl gazdaságosnak az űrbányászat, de ha bizonyos anyagokból kezd
kifogyni a Föld, és tízszeresére, százszorosára, esetleg ezerszeresére nő az értékük, akkor megtérül az erre fordított kutatás-fejlesztés.
Szutor István
csillagászati klubvezető

Ahogy ígértük, hétről hétre itt, a
Tiszaújvárosi Krónikában, és a Tisza TV képújságában is bemutatunk
néhány képet a TVK fotóarchívumából.
Ha bárki felismeri magát, munkatársát, az eseményt, a helyszínt,
vagy csak kellemes emléke, története fűződik valamelyik képkockához, kérjük írja meg nekünk a helytortenet@tujvaros.hu e-mail címre.
Hivatkozásként kérjük, tüntesse
fel a kép alatti számsort. Bízunk
abban, hogy sokan kedvet kapnak a
nosztalgiázáshoz, az emlékezéshez,
ezzel is segítve TVK-s örökségünk
megőrzését az utókor számára.

A Tisza TV műsora
Október 7., csütörtök
9:00 HétHatár: Koronavírus az óvodában - Ülésezett az önkormányzat - Előválasztás - Katasztrófavédelmi gyakorlat Idősek hete - MAN-nap - Horgászverseny
9:15 Hétről-Hétre: Ellenanyag-vizsgálat - Szüreti mulatság A zene világnapja - Könyvtári napok – Helyszínelők versenye - Sport
Utána: Fogadóóra dr. Fülöp György polgármesterrel
(A műsor a szerdai adás ismétlése)
Október 8., Péntek
18:00 Tiszaújváros Retro
Október 11., hétfő
18:00 Sporthétfő: a Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
- KTE-Duna Aszfalt U23 kosárlabda mérkőzés és a TFCT BKV Előre bajnoki futballmérkőzés közvetítése felvételről
Október 13., szerda
18:00 Héthatár: Katalizátorlopások - Múltunk és jelenünk Merre menjek? Pályaorientáció középiskolásoknak - Rádiósok az éterben - Sport
18:15 Hétről-hétre: Rakonczai Gábor - Könyves napok a városban - Spartan sikerek - Kosár és foci összefoglalók - Fúvósok a színpadon

Egy bányászűrhajó holdkörüli pályára
tol egy befogott aszteroidát.

Október 14., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése
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Rendezvények � 9.
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„A” TÍPUSÚ BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Tiszaújváros Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal
együttműködve kiírja a 2022. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2021/2022. tanév második és a
2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan.
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2021 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó
évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az
ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2022 őszén
már nem áll fenn, úgy a 2022/2023. tanév első
félévére eső ösztöndíj már nem folyósítható.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok
a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya
a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2021/2022. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó,
aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses
állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói
jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
Amennyiben a pályázó a támogatást ismételten igénybe kívánja venni - a vonatkozó jogszabályok biztosította keretek között -, úgy az
ösztöndíj-pályázatot a következő évi pályázati fordulókban újra be kell nyújtania.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a
2021/2022. tanév második (tavaszi), illetve a
2022/2023. tanév első (őszi) féléve.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa
rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati
években regisztráltak a rendszerben, már nem
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az
EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok
pályázói részére. A pályázati űrlapot minden
fordulóban újra ki kell tölteni!
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 pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A hiánypótlási határidő: 2021. november 10. napja.
A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a
bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2021.
november 5.
A pályázók a döntésről 2021. december 8-áig
írásban értesülnek.
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

Érdekel a média? Kíváncsi vagy, hogy készül el egy tévéadás, egy hetilap? Kipróbálnád magad riporterként, újságíróként? Mi adunk hozzá lehetőséget, a kezedbe pedig mikrofont.
Kreatív, sokoldalú, agilis, talpraesett fiúkat, lányokat keresünk szerkesztőségünkbe munkatársnak.
A végzettség is fontos, de annál jobban az affinitás.
Amit várunk: Téged! Légy tájékozott, nyitott, kommunikatív, kíváncsi,
ambiciózus.
Amit mi adunk: rugalmas, kötetlen munkaidő, változatos feladatok egy
lendületes, fiatalos csapatban!
Tégy egy próbát nálunk! Teszteld magad egy szerkesztőségben, igazi
stúdiókörülmények között.
Várjuk a jelentkezésedet, önéletrajzodat írásban a riporter@tiszatv.hu
e-mail címre október végéig. Érdeklődhetsz telefonon is hétköznapokon 9:00 és 15:00 között, a 49/341-844, vagy a 341-755-ös telefonszámon.
Berta Judit
főszerkesztő
Tisza Média Kft., Tiszaújváros

„B” TÍPUSÚ BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Tiszaújváros Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal
együttműködve kiírja a 2022. évre a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok számára.
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe még felvételt nem
nyert érettségizettek;
és a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó,
aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses
állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói
jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban, akik a 2022. évi felsőoktatási
felvételi eljárásban először nyernek felvételt
felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat
a 2022/2023. tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév: a
2022/2023. tanév, a 2023/2024. tanév és a
2024/2025. tanév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a
2022/2023. tanév első féléve.
A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elekt-

ronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa
rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már
nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek
be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben
jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó
funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói
regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. 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 pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A hiánypótlási határidő: 2021. november 10. napja.
A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a
bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2021.
november 5.
A pályázók a döntésről 2021. december 8.áig
írásban értesülnek.
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
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Árverési hirdetmény
önkormányzati tulajdonú lakótelkek értékesítéséről

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában
lévő alábbi, Tiszaújváros, Kosztolányi Dezső utcán található beépítetlen lakótelkeket:

S.sz.

hrsz

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1493/6
1493/7
1493/8
1493/9
1493/10
1493/11
1493/12
1493/13
1493/14
1493/15
1493/16
1493/17
1493/18
1497/2
1497/19
1497/20
1497/4
1497/5
1497/6
1497/7
1497/8
1497/9
1497/10

Házszámozás
Kosztolányi
D. utca
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
47
49
49/A
51
53
55
57
59
61
63

Terület
(nm)

Nettó árverési alapár (Ft)

Bruttó árverési alapár
(Ft)

984
701
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
741
700
700
700
700
700
700
700
700
707

13.500.000 + Áfa
9.600.000 + Áfa
9.600.000 + Áfa
9.600.000 + Áfa
9.600.000 + Áfa
9.600.000 + Áfa
9.600.000 + Áfa
9.600.000 + Áfa
9.600.000 + Áfa
9.600.000 + Áfa
9.600.000 + Áfa
9.600.000 + Áfa
9.100.000 + Áfa
10.150.000 + Áfa
9.600.000 + Áfa
9.600.000 + Áfa
9.600.000 + Áfa
9.600.000 + Áfa
9.600.000 + Áfa
9.600.000 + Áfa
9.600.000 + Áfa
9.600.000 + Áfa
9.200.000 + Áfa

17.145.600
12.192.000
12.192.000
12.192.000
12.192.000
12.192.000
12.192.000
12.192.000
12.192.000
12.192.000
12.192.000
12.192.000
11.557.000
12.890.500
12.192.000
12.192.000
12.192.000
12.192.000
12.192.000
12.192.000
12.192.000
12.192.000
11.684.000

Árverési
biztosíték
(Ft)

Közlemények � 11.

jellemzőiről készített részletes tájékoztató és annak mellékletét képező lényeges szerződési feltételek átvehetők a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal ügyféltájékoztató irodájában, valamint a Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, ügyintéző:
Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda), illetve letölthető a http://www.varoshaza.tiszaujvaros.hu/index.php/hireink-kozlemenyek oldalról.
Megtekintés: a Polgármesteri Hivatal képviselőjének jelenlétében a helyszínen (Kosztolányi út 40-64. szám) 2021. október 14-én 14:00-15:00 óra között.
Jelentkezési lapok benyújtási határideje:
2021. október 18-án 12:00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán Bazsó Gábor munkatársnál (206. iroda).
Árverés ideje, helye:
2021. október 19-én 10:00 órakor a Polgármesteri Hivatal III. emeleti tárgyalójában (regisztráció a helyszínen 09:30-tól 09:50-ig).
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

2.000.000

Az ingatlanokat árverésen értékesítjük a kihirdetett alapvételárról induló szabad licitálással. Licitálni a bruttó vételárra lehet.
A fizetendő árverési biztosíték összege 2.000.000 Ft.
Az árverésen való részvétel feltételei:
- az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása,
- határidőben beadott jelentkezési lap nyilatkozattal,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó meghatalmazottjának jelenléte,
- a megadott összegű biztosíték befizetése és a befizetés igazolása,
- meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba
foglalt meghatalmazás benyújtása,
- az árverésen kizárólag a pályázók vagy meghatalmazottjaik vehetnek részt.
Jelentkezési lap és a tájékoztató beszerezhető: Az építési előírásokról, a telkek műszaki

Gyermekes családok
év végi támogatása

Egyszeri
év végi támogatás

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy Tiszaújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról szóló 14/2021. (VIII.27.) önkormányzati rendelete alapján eseti
jelleggel egyszeri támogatásra jogosultak azok a szociálisan
rászorult kiskorú gyermeket nevelő személyek, akik életvitelszerűen tiszaújvárosi lakó- vagy tartózkodási helyükön élnek,
és családjukban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
450%-át (128.250 Ft).
A támogatás mértéke egy kiskorú gyermeket nevelő család
esetén 22.000 Ft, két kiskorú gyermeket nevelő család esetén
33.000 Ft, három vagy több kiskorú gyermeket nevelő család
esetén 44.000 Ft.
A kérelem benyújtásának határideje: 2021. október 31.
A kérelmek benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G.
út 7.) lehetséges.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy Tiszaújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról szóló
14/2021. (VIII.27.) önkormányzati rendelete alapján eseti jelleggel egyszeri év végi támogatásra jogosultak azok a szociálisan rászorult személyek, akik életvitelszerűen tiszaújvárosi
lakó- vagy tartózkodási helyükön élnek, valamint
- az öregségi nyugdíjkorhatárt tárgyév október 31. napjáig
betöltötték, vagy
- saját jogon nyugellátásban, vagy
- rokkantási ellátásban, vagy
- rehabilitációs ellátásban, vagy
- korhatár előtti ellátásban, vagy
- rokkantsági járadékban, vagy
- szolgálati járandóságban
részesülnek.
Nem jogosultak a támogatásra azok a személyek, akik keresőtevékenységet folytatnak.
Egyszeri év végi támogatásra az a fentiekben meghatározott
személy jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a 460%-át (131.100 Ft), egyedül élők
vagy egyedülállók esetén az 560%-át (159.600 Ft).
A támogatás mértéke családosok esetén jogosultanként 17.000
Ft, egyedül élők vagy egyedülállók esetén 20.000 Ft.
A kérelem benyújtásának határideje: 2021. október 31.
A kérelmek benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G.
út 7.) lehetséges.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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

Fenyőfák
kerestetnek

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2021. 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 közintézmények, 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.

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.

Orvosi ügyelet

Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap 17 órától
másnap reggel 8 óráig,
illetve pénteken 17 órától, hétfő reggel 8 óráig,
valamint az ünnepek alatt:

06-46/477-104

12. � Közlemények

Temetői buszjáratok
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy
a térítésmentesen igénybe vehető
TEMETŐI AUTÓBUSZJÁRATOK
a 2021. október 1-jétől 2021. december 31-ig terjedő időszakban kizárólag pénteki napokon közlekednek,
az alábbi menetrend szerint:

Indul:

11.30
11.35

11.36
11.37
11.38
11.39
11.42
11.43
11.44
11.45
Érkezik: 11.55

Tisza-part városrész
Tiszaszederkény,
Kossuth út
Bajcsy Zs. út 67.
Bajcsy Zs. út 37.
Bocskai út
Bocskai úti iskola
Szederkényi út
Brassai középiskola
Hotel
Autóbusz-állomás
Városi temető főbejárat

Érkezik: 13.25
13.20

Indul:

13.19
13.18
13.17
13.15
13.13
13.12
13.12
13.10
13.00

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tisza úti vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár
következő időpontja: 2021. október 8. (péntek).
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

Ebzárlat,
legeltetési tilalom
Felhívjuk a település állattartóinak figyelmét, hogy a B-A-Z
Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztályának rendelkezése alapján Tiszaújváros közigazgatási területére a rókák és
más vadonélő ragadozók veszettség elleni orális immunizálásának időszakára
2021. október 4-től 2021. október 24-ig
legeltetési tilalmatés ebzárlatot rendeltek el.
Az ebzárlat időtartama alatt:
- a kutyákat és a macskákat tartási helyükön elzárva, illetve
a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal,
vagy emberrel ne érintkezhessenek,
- zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni
lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek,
- kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral
szabad kivinni,
- a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni
védőoltással rendelkező kutyát, vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni,
- Érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező
a.) vadászebek,
b.) fegyveres erők és fegyveres testületek ebei,
c.) katasztrófa-mentő ebek,
d.) segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket
vezető ebek
rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a fent foglalt korlátozás alól.
- Az ebzárlat alatt befogott húsevőket hatósági megfigyelés
alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára.
- Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény (pl. kiállítás, sportrendezvény) nem tartható.
- A vakcina kiszórása a külterületi zöldterületeken történik, a
települések lakott részein nem.
A legeltetési tilalom időtartama alatt:
- a szarvasmarhák, bivalyok, juhok, kecskék, lovak, szamarak, öszvérek és sertések legeltetését a lakott településen belül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hiányában a lakott település határától számított 500-1000 méteren belül kell megszervezni,
- bármely állatfajba tartozó állatok vándorolva történő legeltetése tilos!
- az állandóan legelőn tartott húshasznú szarvasmarha-állományok legeltetését - az állomány nagyságától függően - 1020 hektáros területre kell korlátozni.
- A legelő területén, vagy lakott területen kívül működő állattartó telepek körül a pásztorebek, terelőkutyák használata tilos.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

2021. október 7.

Szakács munkakör
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő szakács munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• szakács végzettség,
• magyar állampolgárság,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• egészségügyi alkalmasság,
• előnyt jelent a közétkeztetésben szerzett tapasztalat, illetve a
diétás szakács végzettség.
Feladatok:
• a konyha vezetése, a konyhalányok irányítása,
• az ételek elkészítése és tálalása az étlap alapján,
• alapanyagok megrendelésének összeállítása,
• áruátvétel,
• raktárak kezelése.
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak
jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993.
A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres
munkavállalót

TAKARÍTÓ

munkakör betöltésére.
1 fő részmunkaidős (napi 4 óra) és 1 fő teljes munkaidős (napi 8 óra) egészségügyi szolgálati jogviszonyban, határozatlan
időre történő foglalkoztatásban, 3 hónap próbaidő kikötésével.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
• 8 általános,
• büntetlen előélet,
• egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
• önéletrajz,
• végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,

(V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot,
• bizonyítványmásolatot,
• erkölcs bizonyítványt (visszaigazolás megléte),
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot,
• a borítékon fel kell tüntetni az 1033-7/2021. iktatószámot.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021.10.20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021.10.21.
Az állás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7. (117-es iroda)
Telefon:
- Stefánné Andrea: 06 - 49/ 548 - 308
- Bánréviné Zán Tamara: 06 - 49/548 - 383
Molnárné Tóth Anita
igazgató
• eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy a jelentkező az egészségügyi
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (4)-(6)
bekezdéseiben foglaltaknak megfelel,
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bírálóbizottság minden tagja megismerheti.
Egyéb információk:
• Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint.
• Az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal.
• A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát: 5/50176-3/2021., valamint a munkakör megnevezését:
„TAKARÍTÓ”.

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2021. október

OKTÓBER

Helye

Ideje

Kinek a részére

11. hétfő

Kazinczy-ház (Hunyadi iskola)

07.30 - 16.00

Gyerek és alkalmazott befizetés

Kazinczy-ház I. em. 73/4.

07.30 - 16.00

Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvodák gyermek és
alkalmazott befizetés

Kazinczy-ház (Széchenyi iskola)

07.30 - 16.00

Gyerek és alkalmazott befizetés

Bölcsőde 3.sz. pavilon

07.30 - 9.00 és Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés
14.00 - 16.30

Tisza-parti Szabadidőház

11.00 - 12.00

Szociális étkezők

Kazinczy-ház (Hunyadi iskola)

07.30 - 16.00

Gyerek és alkalmazott befizetés

Kazinczy-ház (Gondozóház)

08.00 - 15.00

Szociális étkezők

Őszirózsa Idősek Klub

07.30 - 8.00

„Esély” Napközi Otthon

Őszirózsa Idősek Klub

10.30 - 12.00

Szociális étkezők

Kazinczy-ház (Széchenyi iskola)

07.30 - 16.00

Gyerek és alkalmazott befizetés

Bölcsőde 3.sz. pavilon

09.00 -12.00

Szociális étkezés

Kazinczy-ház (Hunyadi iskola)

07.30 - 16.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Tiszaszederkény Idősek Klub

10.45 - 12.15

Szociális étkezők

19. kedd

Kazinczy-ház (Széchenyi iskola)

07.30 - 16.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

20. szerda

Kazinczy-ház (Gondozóház)

08.00 - 15.00

Szociális étkezők

Kazinczy-ház I. em. 73/4.

07.30 - 16.00

Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvodák gyermek és
alkalmazott pótbefizetés

Központi Étterem

09.00 - 12.00

Szociális étkezők

Központi Étterem

10.00 - 12.00

Szociális étkezők

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

22. péntek

Gimnázium

7.30 - 11.30

Minden étkező

25. hétfő

Bölcsőde 3.sz. pavilon

07.30 - 12.00

Pótbefizetés szociális étkezés és alkalmazott étkezés
megrendelés

27. szerda

Kazinczy-ház (Központi Étterem)

12.00 - 13.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

12. kedd

13. szerda

14. csütörtök
18. hétfő

21. csütörtök

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait - 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!

Elmarad
a kirakodóvásár

Roma
közmeghallgatás

Tisztelt Tiszaújvárosiak!
Tájékoztatom Önöket, hogy a 2021. október 10-én tartandó
Nagyboldogasszony-búcsúhoz kapcsolódó kirakodóvásár a
bizonytalan járványhelyzetre való tekintettel elmarad.
Gyulai Sándor
vásárszervező

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. október 14-én (csütörtök) 10,00 órától közmeghallgatást tart.
Helyszíne: Tiszaújváros, Bocskai út 31. sz. alatti irodahelyiség
Farkas Sándor elnök

2021. október 7.

Hirdetés

Az Inno-Comp Kft. cég keres

RENDSZERKEZELŐ
munkatársat.
A munkakör célja: az Inno-Comp Kft. Termelés 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

� 13.

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

ANYAGGAZDÁLKODÁSI ÜGYINTÉZŐ
munkatársat határozatlan időre.
Elvárások:
• legalább középfokú szakirányú végzettség
• MS Office alkalmazások ismerete
• precíz, önálló munkavégzés
• terhelhetőség
• kiváló kommunikációs készség
• vezetői engedély és gyakorlat (B)

Előny:
• Targoncavezetői jogosítvány: vezetőállásos, vezetőüléses és gyalogkíséretű géptípusokra
• Emelőgép-kezelői képesítés megléte

Előny:
• 1-3 év logisztikai területen szerzett szakmai tapasztalat
• idegennyelv-ismeret
• azonnali munkakezdés

Ajánlatunk:
• Béren kívüli juttatások
• Hosszú távú munkalehetőség
• Stabil munkáltatói háttér
• Változatos munka, szakmai kihívás és fejlődés

Fő feladatai:
• Az árumozgatásokhoz szükséges okmányok elkészítése, továbbítása
• Adatrögzítés a vállalatirányítási rendszerben
• A raktári nyilvántartások vezetése
• A rakodások koordinálása

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: 2021. október 15.

Ajánlatunk:
• határozatlan idejű szerződés
• széleskörű béren kívüli juttatások
• stabil munkáltatói háttér
• változatos munka, szakmai kihívás és fejlődés
Munkarend:
• heti 40 óra rugalmas munkarend
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el
magyar nyelvű önéletrajzát a következő postacímre, vagy e-mail címre:
• 3581 Tiszaújváros, Pf.:118.
• szucs.szilvia@innocomp.hu
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: +36(49)542-084/121 mellék
Jelentkezési határidő: 2021. október 15.

A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet

KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT SZERELŐ

A Tiszaújvárosi
Krónikában is
megjelenik lakossági
apróhirdetése,
amennyiben azt
a Tisza TV
Képújságában
legalább 5 napra
(2750 Ft)
legkésőbb kedden
12 óráig feladja.

A Krónika
elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755,
+ 36 49 341-844
Fax: +36 49 341-852
E-mail:
kronika@tiszatv.hu
web:
kronika.tiszatv.hu

munkakör betöltésére
3 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló munkaszerződéssel.
Munkaköri feladatok: A munkahelyi vezető iránymutatása alapján részvétel a Társaság tulajdonában lévő hőközpontok, hőfogadó-állomások, primer és szekunder vezetékhálózatok felújítási és karbantartási munkálataiban, továbbá a társasházakat érintő, távhőszolgáltatással összefüggő feladatok (pl. légtelenítések elvégzése) ellátásában.
Pályázati feltételek:
• központifűtés- és csőhálózat szerelői végzettség (szakirányú végzettség)
• önálló munkavégzés
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
Előnyt jelent:
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
• tiszaújvárosi lakhely
• B kategóriás jogosítvány
Amit kínálunk:
• Folyamatos munkavégzés, hosszú távú foglalkoztatás
• Bérezés: megegyezés szerint
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai, fényképes önéletrajz
• motivációs levél
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a pályázó nyilatkozata arról,
hogy pozitív elbírálás esetén vállalja az erkölcsi bizonyítvány beszerzését a munkaszerződés
megkötésének időpontjára
• oklevelek, bizonyítványok másolatai
A pályázat benyújtásának módja:
• postai úton: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F., vagy
• személyesen a Társaság titkárságán, munkanapokon 8-14 óráig, vagy
• elektronikus úton a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címre küldve, a tárgy rovatban „központifűtés és csőhálózat szerelő” feltüntetésével
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 12.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Németh Ádám távhő üzemvezető 49/341-767

14. � Sport

2021. október 7.

Tisztségviselők versenyeztek

A halőrök virtuskodásaként indult,
idővel a Zabos Géza Horgász Egyesület „házi bajnokságává” avanzsált az
egyesületi tisztségviselők horgászversenye. Az idei viadalt szombaton tartották a Dísztónál.
Egy üstben vegyes pörkölt rotyogott, a
Dísztó partján pedig csalik garmadája
sorakozott. Mindkét étek gazdára talált,
nem csak a horgászok laktak jól, a halak
is elfogadták a kínálást, a verseny végén
csaknem 60 kilóval lett szegényebb a tó
halállománya.
- Sok hal van a tóban - mondta Sebestyén
Árpád, aki halőrként tevékenykedik a
hétköznapokban. - Ez egy régi tó és most
már az önkormányzat is folyamatosan telepít bele, úgyhogy van hal bőven, van
mit fogni, van mit a szákba tenni.
Kiss Béla, az egyesület elnöke még csak
egy törpeharcsával büszkélkedhetett, amikor megszólítottuk.
- Az önkormányzat jövőre a tó rekonstrukcióját tervezi, ami a víz leengedésével jár.
Sikerül addig lehorgászni a tavat?
- Nagyon szeretnénk, de nem hiszem, hogy
sikerül - mondta az elnök. - Az önkormányzattal, illetve a polgármester úrral abban állapodtunk meg, hogy mint hasznosítók hozzájárulnak a horgászathoz, de mivel itt védett növényzet van, nem lehet csak úgy bármit csinálni. Azért igyekszünk gyéríteni.
A versenyen ez leginkább Krajcz Attilának
sikerült 20,5 kilós zsákmányával toronymagasan nyerte a versenyt. Nagy Rajmund
szerezte meg a második helyet 9,5 kg-mal,
a lapunknak is nyilatkozó Sebestyén Árpád
lett a harmadik, ő 6,5 kilónyi halat emelt a
szákba.
F.L.

Huszonnégyen gyérítették a tó halállományát.

Horváth Maja
világbajnok

Horváth Maja (balra) 11 másodpercet vert Regenyére.
KAJAK-KENU. Kiválóan szerepelt Horváth Maja, a TKKSE
még serdülőkorú kajakosa a Pitestiben rendezett maratoni kajak-kenu világbajnokság ifjúsági mezőnyében. Egyesben világbajnok lett, párosban ezüstérmet szerzett Ughy Imre tanítványa.
Női K-1-ben kettős magyar siker született a 19 kilométeres távon, a győztes Horváth Maja mögött Regenye Júlia lett az ezüstérmes. A két magyar a dél-afrikai Saskia Hocklyval együtt haladt az élen, a hajrában azonban Majában maradt a legtöbb erő,
aki végül 11 másodperccel előzte meg a mögötte érkező Regenyét.
A párosok ugyancsak 19 kilométeres távján 18 hajó indult. Horváth Maja a tiszafüredi Csengeri Evelinnel evezett és másodikként értek célba. Egyébként itt is kettős magyar győzelem született, a Fojt Sára - Ujfalvi Laura duó szerezte meg a világbajnoki címet.

Horváth Sándor egyik fogásánál mi is jelen voltunk.

Nem ment az eleje és a vége
KOSÁRLABDA. Az utolsó másodpercben szerzett hárompontossal kapott ki a Phoenix KK felnőtt kosárlabda csapata a hétvégén a Pénzügyőr otthonában.
Pénzügyőr - Phoenix KK
74-71
(22-14, 21-16, 9-25, 22-16)
Phoenix KK: Kovács (15), Drahos (18), Molnár (7), Gerőcs
(11), Lajsz (1). Csere: Asszú Ádám (15), Hajdú (-), Szabó (4),
Szilasi (-), Asszú Áron (-), Drízner (-), Taskó (-)
Seres Richárd, a Pénzügyőr edzője: Nagyon jól kezdtük a mec�-

Lindi Márton
remekelt

cset, magabiztosak voltunk, elvállaltuk az üres helyzeteket és be
is dobtuk őket. Miután a fáradások miatt cseréltem, valahogy elvesztettük ezt a magabiztosságot, elhittük 15-16 pontos előnynél, hogy ez a meccs már megvan. Le a kalappal a Tiszaújváros
előtt, mert nem adták fel és visszajöttek a meccsbe, ezáltal nehéz csatára kényszerítettek minket, amiből mi jöttünk ki győztesként.
Siska János, a Phoenix edzője: Először is gratulálok a Pénzügyőr csapatának, azt gondolom az első negyedben ment el ez a
mérkőzés nekünk. Nem voltunk elég agresszívak, nem támadtunk pontosan. Aztán visszajöttünk a meccsbe de ez hatalmas
energiába került, a végén a szerencsés csapat nyert.

Phoenix menetrend
Múlt heti számunkban tévesen közöltük (a tavalyit szerkesztettük be) a Phoenix bajnoki sorsolását. A csapattól és a szurkolóktól
elnézést kérünk, íme a jó menetrend.
2021. október 8. péntek

18.00

Tiszaújvárosi T. P. KK-KTE-Duna Aszfalt U23

2021. október 15. péntek

18.00

Tiszaújvárosi T. P. KK-SMAFC 1860 KA

2021. október 24. vasárnap

17.00

Újpest-MT-Tiszaújvárosi T. P. KK

2021. október 29. péntek

18.00

Tiszaújvárosi T. P. KK-ELITE Basket

2021. november 5. péntek

19.00

Agrofeed Sz. E. Győri KC-Tiszaújvárosi T. P. KK

2021. november 12. péntek

18.00

Tiszaújvárosi T. P. KK-Vásárhelyi Kosársuli

2021. november 19. péntek

17.30

MEAFC-Miskolc-Tiszaújvárosi T. P. KK

2021. november 26. péntek

18.00

Tiszaújvárosi T. P. KK-Atomerőmű KSE Bonyhád

2021. december 3. péntek

17.00

Ceglédi KE-Tiszaújvárosi T. P. KK

2021. december 12. vasárnap

16.00

Békési SzSK-Tiszaújvárosi T. P. KK

2021. december 17. péntek

16.00

DEAC U23-Tiszaújvárosi T. P. KK

2022. január 4. kedd

19.30

Dunaharaszti MTK-Tiszaújvárosi T. P. KK

2022. január 9. vasárnap

18.00

Tiszaújvárosi T. P. KK-Pénzügyőr SE

2022. január 18. kedd

19.00

KTE-Duna Aszfalt U23-Tiszaújvárosi T. P. KK

2022. január 23. vasárnap

17.00

SMAFC 1860 KA-Tiszaújvárosi T. P. KK

2022. január 28. péntek

18.00

Tiszaújvárosi T. P. KK-Újpest-MT

2022. február 4. péntek

19.00

ELITE Basket-Tiszaújvárosi T. P. KK

2022. február 11. péntek

18.00

Tiszaújvárosi T. P. KK-Agrofeed Sz. E. Győri KC

2022. február 18. péntek

18.30

Vásárhelyi Kosársuli-Tiszaújvárosi T. P. KK

2022. február 25. péntek

18.00

Tiszaújvárosi T. P. KK-MEAFC-Miskolc

2022. március 6. vasárnap

18.00

Atomerőmű KSE Bonyhád-Tiszaújvárosi T. P. KK

2022. március 11. péntek

18.00

Tiszaújvárosi T. P. KK-Ceglédi KE

2022. március 18. péntek

18.00

Tiszaújvárosi T. P. KK-Békési SzSK

2022. március 27. vasárnap

18.00

Tiszaújvárosi T. P. KK-DEAC U23

ATLÉTIKA. Lindi Márton, a Tiszaújvárosi SC versenyzője az
ifjúsági korosztályban, mint első éves ifi, az országos bajnokságon 4. lett 100 méteres síkfutásban. Kiemelkedően szerepelt
a négy versenyből álló magyar ligasorozatban is, ahol második
helyen végzett. A Budapesten megrendezett döntőben a legjobb
nyolc versenyző indulhatott, Marci itt az előkelő 3. helyezést érte el.

Nem nyert a 21
KÉZILABDA. Lejátszotta első mérkőzését a megyei bajnokságban a TSC női kézilabda csapata. Az elmaradt első találkozó
után a MEAFC látogatott a Sportcentrumba.
Szorosan alakult a mérkőzés, a félidő kétgólos vendégelőnnyel
zárult. A második játékrészben átvette a vezetést a TSC, de a
miskolciak jobban bírták a végét és megnyerték a meccset. Legközelebb a Mezőkeresztest fogadják Bagdiék október 16-án a
Sportcentrum játékcsarnokában.
Tiszaújváros - MEAFC
21-22 (10-12)
A TSC góllövői: Bagdi Á. 7, Varga Zs. 5, Rónai A. és Nagy J.
4-4, Orosz A. 1

2021. október 7.

Csak az arany
hiányzott

KARATE. Október 2-án rendezték meg a 15. Avas kupa nemzetközi karatebajnokságot Csordás József emlékére. A rangos és
nehéz versenyre 3 ország, 24 klub és több mint 370 nevezés érkezett.
A tiszaújvárosi Justitia Klub 5 versenyzővel képviselte Tiszaújvárost.
Eredmények, kata: Grenczel Áron 7. hely, Gyürky Szabolcs 7.
hely, Tóth Imre 5. hely, Jenei Bálint 3. hely, Kurucz Hanna 7.
hely, kumite 2. hely.

A Sportcentrum
eseményei
Október 8. (péntek)
Kosárlabda
18.00 Phoenix KK - KTE Duna Aszfalt U23 felnőtt bajnoki mérkőzés
				
Játékcsarnok
Október 9. (szombat)
Labdarúgás
11.00 FCT - Hatvan LSE U 14 csapatok bajnoki mérkőzése
				
Füves pálya
16.00 FCT - Szirmabesenyő női bajnoki mérkőzés		
				
Kis műfüves pálya
Kézilabda
18.00 TSC - FC Hatvan bajnoki férfi mérkőzés		
				
Játékcsarnok
Október 10. (vasárnap)
Labdarúgás
15.00 TFCT - BKV Előre felnőtt bajnoki mérkőzés		
				
Centerpálya

Ezért az ötösért nem jár dicséret
LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti csoportjának 10. fordulójában a DEAC
otthonába látogatott a Termálfürdő FC
Tiszaújváros. Az újvárosi együttes csúnyán kikapott, így elveszítette veretlenségét.
A két együttes közül a forduló előtt a Tiszaújváros még nem kapott ki, a Debrecen pedig egyszer veszített, a listavezető BKV Előre elleni mérkőzésen. Az újvárosiak háromszor végeztek ikszre, így
pontszámban a vendéglátók álltak jobban, hiszen 22 pontjuk volt, míg Vitelki Zoltán csapatának 21. Az „egyetemisták” a legutóbbi bajnokságban az NB IIben szerepeltek, de végül simán, az utolsó helyen végezve intettek búcsút a magasabb osztálynak. Az őszi idényt mindkét gárda remekül kezdte, hiszen ott tanyázott a közvetlen élmezőnyben. A mérkőzésen a házigazdák hamar ráerőltették
akaratukat ellenfelükre, és ez gólokban
is megmutatkozott. Már a 8. percben
megszületett az első találat. Sándor T. (a
DEAC vezetőedzőjének, a korábbi válogatott játékosnak, Sándor Tamásnak a
fia) jobb oldalról elvégzett szögletét Székely továbbcsúsztatta, a labdára a hosszú
oldalon Virág érkezett, aki 4 méterről a
hálóba fejelt, 1-0. Még csak negyedóra
telt el a meccsből és másodszor is megzörrent Herceg kapuja. Bereczki adott
remek passzt Toboynak, aki 14 méterről
laposan lőtt a jobb sarokba, 2-0. A mérkőzésnek ebben a szakaszában az újvárosiak alig-alig tudtak kibontakozni, hamar eladták a labdát, és a DEAC sokszor
került helyzetbe. A 37. percben Lakatos
nagy bedobása után Toboy csapott be három kék-sárga védőt, a középre gyötört
labdát Székely 3 méterről emelte Herceg
felett a kapuba, 3-0.
A második 45 perc elején, az 58. percben Vitelki szöglete után Pap fejese kerülte el a hazai kaput. Az ellentámadásnál Bereczki hozta el remekül a labdát,
sakk-matt helyzetben Toboyhoz továbbított, aki 10 méterről laposan lőtte meg
második gólját, 4-0. A 68. percben jött
a kegyelemdöfés, Bereczki viharzott el a
jobb oldalon, majd Székelyhez passzolt,

Sport � 15.

„Túlságosan is tiszteltük az ellenfelet, így nem tudtunk eredményesek lenni.”
Vitelki Zoltán

aki lerázva Gelsit, remekül látta meg az
üresen álló Sidibét, aki néhány lépésről
bólintott a Tiszaújváros kapujába, 5-0. A
76. percben Vitelki éles szögből elvégzett szabadrúgása után szisszenhettek fel
a hazai drukkerek, de lövése után csupán az oldalháló rezdült. A 89. percben
Bartusz szerezhette volna meg a vendégek szépítő gólját, ám Benke belőtt labdájáról egy gondolattal lemaradt, majd
90. minutában a másik oldalon Bereczki
középre adását Trencsényi emelte a felső lécre. Ez volt a mérkőzés utolsó momentuma. A Tiszaújváros a 10. fordulóban szenvedte el első vereségét. Vitelki
Zoltán együttese így 21 ponttal továbbra
is az 5. helyen áll és legközelebb a 100
%-os teljesítménnyel listavezető BKV
Előre együttesét fogadja október 10-én,
vasárnap 15 órától.
DEAC - Tiszaújváros
5-0 (3-0)
Debrecen, 100 néző. V.: Gál.
Debreceni EAC: Deczki - Toboy (Sidibe), Sándor T. (Gaczella), Bereczki, Spitzmüller (Szabó J.), Soltész, Jankelic,
Lakatos (Al-Sheraji), Virág, Orosz, Székely (Trencsényi). Vezetőedző: Sándor
Tamás.
Termálfüdrdő FC Tiszaújváros: Herceg Bocsi, Géringer L., Gelsi, Pap (Kundrák),
Bussy (Nagy D.), Vitelki B. (Erős), Bartusz, Lőrincz, Gottfried (Benke), Vasiljevic. Vezetőedző: Vitelki Zoltán.
Sándor Tamás: Magabiztos és jó játékkal sikerült megnyerni ezt a fontos mérkőzést. További sok sikert kívánok a Tiszaújvárosnak.
Vitelki Zoltán: Természetesen nem erre
készültünk. Nagy önbizalommal és hittel
szerettünk volna játszani, ez főleg az el-

ső félidőben abszolút hiányzott. Ráadásul olyan szituációkból kaptunk gólokat,
amik nem nagyon voltak ránk jellemzőek. Túlságosan is tiszteltük az ellenfelet,
így nem tudtunk eredményesek lenni. A
második félidőben volt némi pozitív változás, de ma csak ennyi volt bennünk
sajnos. Fontos meccsek jönnek, nem lógathatjuk a fejünket. Holnaptól már a
következő meccsre koncentrálunk.
A forduló további eredményei
DVTK II. - DVSC II. 1-0
Kisvárda II. - Füzesgyarmat 0-0
BKV Előre - Eger 1-0
Jászberény - Hajdúszoboszló 2-0
Putnok - Kazincbarcika 0-1
Hidasnémeti - Békéscsaba II. 0-4
Törökszentmiklós - Tiszafüred 2-2
SBTC - Újpest II. 0-0
Sényő - Tállya 6-0
Következik a 11. forduló
2021. október 10., vasárnap
11:00 Újpest II. - DVTK II.
15:00 Békéscsaba II. - Putnok
Kazincbarcika - Jászberény
Hajdúszoboszló - DEAC
Tiszaújváros - BKV Előre
Eger - Kisvárda II.
Tállya - SBTC
DVSC II. - Törökszentmiklós
Tiszafüred - Hidasnémeti
Füzesgyarmat - Sényő

Büszkeség és balítélet
LABDARÚGÁS. Az elmúlt hétvégén az
utánpótlás csapatok a Balmazújváros, a Gödöllő, a Sátoraljaújhely, míg a lányok a Mezőkövesd együttesei ellen léptek pályára.
U19
Tiszaújváros - Gödöllő
1-5 (0-4)
Gól: Gulyás K.
Puskás Tibor: Az első félidőben az ellenfelünk
a játék minden elemében felülmúlt minket, fizikálisan erősebbek, gyorsabbak voltak, ráadásul a védelmünk gyermeteg hibái miatt az eredmény még súlyosabb is lehetett volna. Három
perc alatt három gólt kapni nem mindennapi
teljesítmény, és hogy a bajt még tetézzük, a félidő utolsó percében kiállítás sorsára jutott egy
játékosom reklamálás miatt. A játékvezető működése nem volt rossz egy edzőmérkőzés levezetéséhez, mivel egyedül vezette a találkozót,
tévedett ide is oda is, kicsit komolytalanná vált
így a ténykedése. Nem tudom hogyan lehetséges az, hogy egy NB-s U19-es bajnokságba egy
játékvezetőt küldenek.
A félidőben rendeztük a sorainkat és a második 45 percben olyan produkciót nyújtottunk,
amire minden játékosom büszke lehet, hiszen
emberhátrányban egy jobb csapat ellen teljesen
partiban voltunk. Azt gondolom, ha ilyen akarattal, tűzzel játszottunk volna a mérkőzés elején is, akkor nem ilyen eredmény születik.
Jók: György K., Szmicsek L., Puskás G., Gulyás K.

U16
Tiszaújváros - Balmazújváros
2-1 (2-1)
Gól: Orosz D., Nótár Z.
Hágen Zsolt: Sikerült legyőzni a veretlen listavezetőt, így természetesen elégedett vagyok
a srácok teljesítményével. Tudtuk, jó csapat a
Balmazújváros, ezt már a 2. percben megmutatta, amikor megszerezte a vezetést. Ez nem
törte meg a lelkesedésünket, jó játékkal és megfelelő határozottsággal megfordítottuk a mérkőzést még az első félidőben, majd a másodikban kibírtuk ellenfelünk nyomását is. A meccs
véghajrájában több gólszerzési lehetőségünk is
adódott, amelyek alapján hamarabb is lezárhattuk volna a találkozót, de a győzelmünk így is
teljes mértékben megérdemelt. A küzdeni tudásunk maximális volt, tudunk mi ennél jobban
is játszani, remélem a következő mérkőzéseken
ezt is bebizonyítjuk. Jávorszki Regő a mezőny
legjobbjaként parádésan irányította védelmünket, az ellenfelünknél történt egy súlyosnak tűnő térdsérülés, mielőbbi felépülést kívánunk a
fiatalembernek!
Jók: az egész csapat
U13
Tiszaújváros - Sátoraljaújhely
11-0 (4-0)
Gól: Suhajda G. 3, Hajdu Ö. B. 2, Harsányi L.
2, Gyüge M. 2, Sipos Á. 2.
Császár Zoltán: Ismét előjött a szokásos hibánk, belealudtunk a mérkőzés elejébe, nagyon
nehezen ébredtünk fel. Hiába lőttünk gólokat,
mégsem tudta sokáig a csapat az igazi arcát

Helyzetben a Tiszaújváros U16.
mutatni. Miután magunkhoz tértünk, több formás támadást tudtunk vezetni és teljesen megérdemelten nyertünk még ekkora különbséggel
is. Nagyon örülök, hogy kapott gól nélkül hoztuk le a mai mérkőzést. Külön öröm számomra,
hogy három U11-es játékos jó játékkal mutatkozott be a csapatban. Gratulálok a csapatnak!
Jók: Suhajda G., Csanálosi B., Jávorszki T.
Női foci
Mezőkövesd - Tiszaújváros
2-1 (0-0)
Gól: Szabó Edina
Hágen Zsolt: Maximális elismerésünk a mai teljesítményhez, hiszen ezer és egy sebből véreztünk, mégis megmutatták a lányok, hogy igazi

sportemberek, minden nehézség ellenére kiválóan helytálltak. Reális esély volt a pontszerzésre,
az első félidő teljesen rendben volt, a védekezésünk remekül működött, jogos volt a döntetlen.
A második félidőben már kiütközött, hogy egy
újabb sérülés miatt csupán egy cserelehetőségünk
maradt, így nem tudtunk frissíteni, csak a pályán
belül tudtuk forgatni a játékosokat. Mindent megpróbáltunk, kibírtuk a kapusok hiányát, a játékostársak betegségét, sérüléseit, remek hozzáállással, becsülettel helytálltunk. Hiába nyert 2-1-re
a hazai csapat, mi lehetünk büszkébbek a pályán
nyújtott teljesítményre! A betegeinknek, sérültjeinknek mielőbbi felépülést kívánunk!

16. � Színes

2021. október 7.

Néhány hete Szegeden jártam, és összefutottam egyik vajdasági ismerősömmel, aki arról mesélt, hogy átköltözött egy Szeged
melletti kis faluba, és most éppen a magyar hajtásiját intézi. El kellett telnie néhány másodpercnek, mire leesett, hogy a hajtási
az a jogosítvány, vagyis a vezetői engedély. Hasonló eset történt velem szombaton a szederkényi szüreti mulatságon, ahol Füredi Zsuzsanna művelődésszervező arra a kérdésemre, hogy mi lesz az ételkóstoló, azt válaszolta, hogy cinkét készítenek az asszonyok. Amikor odamentem a kemencéhez, és megkérdeztem a hölgyeket, ők azt állították, hogy dödöllét sütnek.
Úgy éreztem, nem vagyok kijjebb az erdőből, ezért a recept után érdeklődtem: főtt krumpliba lisztet kevernek, majd ebből kanálnyi gombócokat sütnek ki hagymás zsíron.
- Olyan, mint a szilvás gombóc, csak szilva nélkül, hagymásan - mondta egyik kollégám, miután megkóstolta.
- Szüretkor jellegzetes ételeket készítettek - meséli Füredi Zsuzsanna. - Nekem úgy mondták itt a szederkényi nénik, hogy általában gulyást főztek. A szederkényi szőlőskertek a Sajó másik oldalán voltak. Amikor elmentek szüretelni, vitték az üstöt, és egytálételt főztek, amiben volt hús, krumpli, és zöldségek. Sokszor birkát vágtak erre az alkalomra, és azt is ott kint főzték meg. Arról is meséltek, hogy amikor még nem volt prés, lábbal taposták ki a szőlő levét. Egy szőtt zsákba rakták a szőlőt, azt pedig egy
olyan hordóba, aminek lyuk volt az alján. Lábbal nem értek a szőlőhöz, hanem a zsákot taposták. Aztán később, amikor már volt
prés, akkor is készítettek taposással bort. Szűz bornak hívták, mert ezzel a módszerrel a szőlő kocsánya nem sérült, mint préseléskor, és nem került bele a csersav a mustba. Ezt a bort a legszebb pillanatokra tartogatták, jeles családi ünnepekkor fogyasztották.
- Nyolc évvel ezelőtt azért kezdték el szervezni ezeket a szüreti mulatságokat, mert úgy látták, hogy a fiatalok már nem termelnek szőlőt, és elhal ez a hagyomány?
- Igen, ez így van. A faluban már csak nagyon kevés szőlőtőke van, és az embereknek hiányzik ez az ünnep. Régen a szüret nagy
nap volt. Mindenki szépen felöltözött, összejött az egész család, és így szedték le a szőlőt. Ez nem munka volt, hanem öröm, egy
ünnep, mert így volt egész évben bor, amit a jeles napokon, vagy családi eseményeken elő tudtak venni. Ez egy családnak ugyanúgy azt jelentette, mint amikor megvolt a búza, akkor megvolt a kenyér - ha volt bor, akkor olyan nagy baj már nem lehetett.
Dr. Fülöp György polgármester az alkalomhoz illő, vidám köszöntőt mondott, én pedig a darazsak elől próbáltam menekülni a mustos
poharammal. Amíg a Csender zenekar cimbalmozott és nagybőgőzött, majd a Bokréta Citerazenekar a Mezei Virág Népdalkörrel karöltve pajzán szüreti dalokat énekelt, elvegyültem a tömegben. Leültem egy csoport hölgy mellé, akik először igen szégyenlősek voltak,
nem akartak beszélni, és a nevüket sem árulták el, de amikor megkérdeztem, hogy milyen volt régen a szüreti mulatság, csak sikerült
szóra bírnom őket.
- Régen megadták a módját. Én a Hajdúságban nőttem fel, minden
megyében más és más szokások voltak. Nálunk lovas kocsikkal vonultak fel, és pántlikával díszítették a lovakat. A lovas kocsikon hordók és prések voltak. Amikor a felvonulásnak vége lett, akkor mentek a kultúrházba, ott este megkezdődött a muzsika, a cigányzene. A
lányok táncoltak körbe, a fiúk pedig versenyeztek - szőlőket akasztottak fel egy magas fára, fel kellett ugrálni érte, hogy ki tudja a legtöbbet leszedni - meséli egyikük.

Akkor most cinke vagy dödölle?

Húsz fokos az idei must.

Retróztunk a hölgyekkel.

Bence, Anita, Ferkó és Keve - Egerből is visszajárnak.

Kevés a szőlőtőke, így aztán manapság Szederkény
szőlőjét valójában Mádról hozzák. Egészen pontosan
két és fél mázsát, ebből készítik kóstolónak a mustot,
és ebből készül Szederkény bora is. Mátyás Zoltán, a
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója öntötte a szőlőt a darálóba, egy erős fiatalember
pedig tekerte a daráló kerekét.
- Milyen a termés?
- Húsz cukorfokos - állapítja meg Mátyás Zoltán két
préselés között egy úszós fokolóval.
- Az jó?
- Az nagyon jó! - mondja büszkén, és megkínál egy
pohárral.

Pataki Bence és Tóth Anita, a négyéves Ferkóval és a karon ülő Kevével Egerből jöttek a szüreti mulatságra. Bence Hévízgyörkön nőtt fel, mérnök szakmája miatt azonban már sokfelé élt az
országban.
- Egerből jöttünk, előtte 2013-tól néhány évig itt laktunk Tiszaújvárosban - mondja Bence. - Nagyon szerettük a várost, de a munka továbbvitt. Elköltöztünk, de mindig visszajárunk. A szederkényi tájházat régóta ismerjük, ha bármi hasonló rendezvény van, akkor mindig jövünk.
- Mit szerettetek meg ennyire a városban, hogy még Egerből is visszajártok ide?
- Nyugodt, barátságos, kedvesek az emberek, jó sétálni a városban - válaszol Anita.
- Érezhetően város, mert fejlett, mindenféle infrastruktúra van - boltok, bankok -, tehát olyan,
mint egy nagyváros, azzal a különbséggel, hogy kedvesek az emberek. Mivel méretében kicsi, ismerik is egymást az emberek, törődnek a másikkal. Tiszták az utcák, nyugisak az emberek, hatalmas parkok vannak, játszóterek, rendezvények, nagyon családbarát, nagyon családnak való - sorolja Bence. - Ez máshol nincs, Budapesten sincs, Egerben sincs. Megfoghatatlan, de itt van valami, amit máshol nem tapasztalok.

Fogyott a tavalyi Szederkény bora, minden asztalra jutott belőle egy üveggel, de a hagyomány szerinti pálinkamustrát is megrendezték. Idén kilencféle gyümölcsből, tizenegy párlattal neveztek a versenyzők. A zsűrit Bráz György, korábbi polgármester, Tiszaújváros díszpolgára, Jézsó Gábor, Tiszaszederkény városrész önkormányzati képviselője, és Molnár István alpolgármester alkotta.
- Úgy történik a zsűrizés - mondja a szempontokat Bráz György -, hogy először szemrevételezzük a küllemét színre, tisztaságra. Utána következik az illata, lehet-e érezni a
gyümölcsillatot. Aztán megízleljük, hogy mennyire zamatos, hogy jön elő a gyümölcs
íze. És végül, amikor lemegy, utána mi történik - kellemesen, szépen elsimul, vagy előjön az az érzés, hogy hoppá, ez búvárital. Mindhárman külön pontozunk, és utána megbeszéljük.

A Kisbocskor Néptáncegyüttes.

Második lépés: érezni a gyümölcsillatot?

A Kisbocskor és a Pántlika Néptáncegyüttes és Almay Hanna népdalai után következett
a 2021-es pálinkamustra eredményhirdetése. Oklevélben részesült Bányai Lajos gönci barackpálinkája, valamint Nagy Zoltán és Teslér Zoltán pálinkái. A különdíjat Volyánszki István 2020-as Irsai Olivér párlata nyerte. Harmadik helyezett lett Kiss Sándor, szintén Irsai Olivér szőlőpálinkával. Az ezüstérmet Pásztor Krisztián és Kelemen
Tamás 2018-as barackpálinkája nyerte, a 2021-es pálinkamustra első helyezettje pedig
málnapálinkájával Pöstényi Béla lett.
Surányi P. Balázs

