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Ember, gép, anyag van elég

November 10-étől téli készenlétet tart a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. Ezen a napon volt a hagyományos gépszemle is, melyen mindent rendben találtak. Írásunk a 3. oldalon.

Lakópark 119 lakással

Energiatakarékos otthonok épülnek

2015 tavaszán kezdődött a Szederkényi
úton a Keleti-Városkapu Lakópark első
ütemének építése. Az első épület 25 lakásából 12-be már beköltöztek a lakók. A
többi szerkezetkész állapotban van. Mellette újabb, az előzőnél több lakásos társasház épül.
- Harmincegy lakás van a most épülő társasházban - tudtuk meg Görzsöny Gábortól, a FLOTT-ÉPÍTŐ Kft. ügyvezetőjétől.- Ezen lakások mindegyikének
van már tulajdonosa. A vásárlóközönség teljesen vegyesnek mondható. Nagyrészt magánszemélyek vásároltak az ingatlanokból, sokan közülük a Családi
Otthonteremtési Kedvezményt (CSOK)
használják ki. Természetesen akadnak
olyanok is, akik befektetés céljából vesznek ingatlant. A lakások azért vonzóak
a vásárlók körében, mert meglehetősen
alacsony energiaigényűek. Megkockáztatom, hogy a kertvárosi társasházak közül a városban a legalacsonyabb rezsiköltségű lakások az itteniek. A hőszigetelés a 2018-as előírásoknak felel meg, illetve emellett - a Kertvárosban lévő házakkal ellentétben - távhő szolgáltatja a
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Fakivágás, faültetés

Lapunk szeptember 14-ei számában a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal részletes tájékoztatást adott a „Zöldülő Tiszaújváros” program 2017-re tervezett feladatairól. A lakossági tájékoztató kitért az őszi időszakban a város több helyszínén beütemezett fakivágásokra, fapótlásokra és az új fatelepítésekre is.
A balesetveszélyes, túlkoros faállomány kitermelésének engedélyezési eljárása befejeződött és november 13-ától megkezdődtek városszerte a fakivágások.
A kivágott fák törzsein és a koronaágak metszéslapjain látható
belső elváltozások (korhadás, álgesztesedés) igazolták a „Zöldülő Tiszaújváros” program szakértői anyagának megállapításait és az egyes fatörzsek műszeres vizsgálatának kedvezőtlen
adatait (Lásd a fotót a Béke úti kivágott fákról.)
A fakivágásokkal egyidejűleg a minősített faiskoláktól beszerzett, többször iskolázott, fasor méretű növények elültetése is folyamatban van, mely az időjárási viszonyoktól függően várhatóan még az idén, de legkésőbb tavasszal befejeződik.

Szalagavató

Az Eötvös középiskola öt osztályának 138 végzős diákjára
tűzték fel a szalagot múlt pénteken.

Olefin-leállás

A lakóparkban 119 energiatakarékos lakás épül.
meleg vizet és a fűtést, ezzel is elősegítve az önkormányzati tulajdonú cég fejlődését. A jelenlegi beruházás ez év végére elkészül. Az építési hatóság felé az
engedélyezési eljárást a jövő évben indítjuk meg. Az építkezésnek azonban még

nincs vége. A harmadik telken egy 63 lakásos társasház épül majd. Ez az épület a tervezés utolsó szakaszában van. A
tervek még ebben az évben elkészülnek,
hogy megkezdhessük az engedélyeztetési eljárást.

November 9-én elkezdődtek a MOL Petrolkémia Zrt. Olefin-1
üzemének karbantartási munkálatai. Az üzem újraindulása november végén várható. A technológiai egység ütemezett újraindulása fáklyázással jár együtt, esetenként intenzív fényhatással és erős hanghatással kísérve. Környékünk lakóitól a
nyugalmuk esetleges megzavarása miatt ezúton is elnézést kérünk.
Megértésüket köszönjük!
MOL Petrolkémia Zrt.

Sokféle

2. oldal

Ünnepi liturgia

Üzenetek a templom falán

Dr. Orosz Atanáz görögkatolikus megyéspüspök szentelte
fel azokat az új freskókat és
ikonokat, melyek mostantól
a görögkatolikus templomot
díszítik. Az 1996-ban, bizánci
stílusban épült templom évről-évre folyamatosan szépül.
Sokan érkeztek a vasárnapi szent liturgiára, nem csak Tiszaújvárosból.
- Nagycsécsről jöttünk - mondta Oláh Lajosné -, ott nincs görög, csak római templom, általában oda járunk. Minden nagyobb ünnepen viszont ide jövünk, így
most is. Gyönyörű ez a templom, öröm
belépni ide.

Szépülő templom
Az ünnepi alkalmon a nemrég elkészült
freskókat és a csillárokat díszítő ikonokat
szentelték fel.
- Ez a templom valóban sokat szépült az
utóbbi években - mondta Jeviczki Ferenc
parókus -, az alsóbb régiókban is elké-

A freskókat és ikonokat dr. Orosz Atanász megyéspüspök szentelte fel.

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

Engedjétek hozzám jönni a kisgyerekeket - olvasható a két új freskó egyikén. Ez
a gyerekek asztalnál kapott helyet a templomban.
szültek az ikonok, elsősorban abból a támogatásból, melyet az önkormányzattól
kaptunk. A működési és felhalmozási célú támogatás felhalmozási keretét fordítottuk az ikonok elkészítésére. Ez a templom az egyik legszebb görögkatolikus
templom, jó dolog ide betérni, akár azért
is, hogy csendben elmélkedjünk, imádkozzunk. Nagyon jó, amikor sokan együtt
vagyunk, hangosan zeng az ének, együtt
dicsérjük az Istent. A mai alkalom is ilyen
volt, a csillárokon elhelyezett 12 táblára
festett ikonokat és a hátsó falakon lévő
freskókat szentelte fel Dr. Orosz Atanáz
püspökatya. Az egyik freskó a tékozló fiú
történetét eleveníti meg, a másik oldalon
pedig, ahol a gyerekek asztala van, a képen az Úrjézus áldja meg a gyermekeket.
Ezt Makláry Zsolt festőművész javasolta,
és nagy örömmel hívom én is ide a templomba a gyermekeket, ahogy az Úrjézus
is mondja: engedjétek hozzám a gyermekeket. Úgy vélem Makláry Zsolt életének
főműve ez a templom, hisz a kupolától a
szentélyig és a külső templomhajóban lévő ikonokig mindent ő festett, az ő munkáját dicséri - mondta Jeviczki Ferenc.

Üzenet sokaknak
Dr. Orosz Atanáz megyéspüspök is elismerően szólt a tiszaújvárosi templomról.
- Az ősi ikonfestési szabályok szerint azokat a jeleneteket már korábban megfestették, amelyek kötelezőek egy igazi bizánci templomban - mondta. - Ez a két új,
nagy freskó a szívünkhöz közel álló, és
sokak felé üzenetet hordoz. A tékozló fiú
története, azt gondolom, a bűnbánattartás és a hazaérkezés nagyon megrendítő bemutatása minden hívő ember életében. A másik képen pedig a gyermekekkel való kapcsolat fejeződik ki, az egyik
legszebb módon, ez egyházunkban is aktuális. A tiszaújvárosi templom a miskolci
egyházmegye egyik legjelentősebb, legszebb temploma az újabbak közül. Azóta is épültek már templomok, fejlődik az
egyházmegye, legutóbb Szikszón szenteltünk fel egy új templomot, az belülről még nincs kifestve. Vannak régi nagy
kincseink is, ezekben a templomokban
több száz éves ikonosztázionok hordozzák azokat az üzeneteket, amelyeket már
nagyapáink nagyapái is megszívleltek mondta Dr. Orosz Atanáz.
Fodor Petra
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Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot november 19-ig (vasárnapig)
a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341050) , majd november 20-tól (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
8-12
Arany Sas Gyógyszertár 8-18		
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
8-17		
8-12
Remény Gyógyszertár
Tisza Gyógyszertár
8-20		
8-20
8-19

Rendőrségi felhívás
2017. október 30-án 05 óra 20 perc körüli időpontban Tiszaújvárosban, a Szent István úton, a Mátyás király út és Bartók
Béla utca közötti szakaszon egy személygépjármű kerékpárosnak ütközött. Miután egymással beszéltek, mindkét fél elhagyta a helyszínt, az esetről később a kerékpárt hajtó személy
tett bejelentést.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki az esetet
látta, vagy információval rendelkezik róla, az jelentkezzen
személyesen a Tiszaújváros, Tisza út 2. szám alatt, vagy telefonon a 49/544-290 telefonszámon az 57-19 melléken, vagy
névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú” zöld számán, a
107 vagy 112 központi segélyhívó számok valamelyikén.
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

Egyházi hírek
Római katolikus

Csütörtökön, pénteken 8:30 órakor, kedden, szerdán és szombaton 18:00 órakor, vasárnap 11:00 órakor lesznek szentmisék
templomunkban. Novemberben minden héten szerdán az elhunytakért lesz a szentmise az adományozók szándékára.

Görögkatolikus

Pénteken 8:00 Szent Liturgia. Szombaton 8:00 Szent Liturgia,
17:00 vecsernye. Vasárnap 10:00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia. Hétfőn: 17:00 vecsernye. Kedden: Szűz Mária templomba vezetésének ünnepe - 9:00 utrenye, 17:30 Szent Liturgia.

Református

Tiszaújváros
November 16. (csütörtök) 17.00 óra - a bibliaóra helyett - a
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola ebédlőjében nt.
Kiss Endre József tart előadást „A magyar reformáció és az
evangéliumi kálvinizmus” címmel.
November 19. (vasárnap) 11.00 órakor istentisztelet, ezzel
párhuzamosan a gyermekek számára foglalkozást tartunk az
imateremben. A konfirmációi oktatás 15.00 órakor kezdődik.
Tiszaszederkény
November 19. (vasárnap) 10.00 óra - istentisztelet.
Szívből köszönöm mindazoknak, akik drága férjem,

Csenge Gyula

temetésén megjelentek sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Szerető felesége és családja
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Hudi József

november 11-én, 72 éves korában váratlanul elhunyt.
Temetése 2017. november 17-én (péntek) 12.30 órakor
lesz az emődi Istvánmajori Temetőben.
A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy a drága jó Édesapa és szerető Férj

Tóth József

(TVK PEGY volt művezetője)
72 éves korában türelemmel viselt betegség után elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása 2017. november 21-én
(kedd) 10 órakor lesz a sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család
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A szociális munka napja

Köszönet az
áldozatos munkáért

Kristóf Marianna több családtagja is ápolóként dolgozik.
Segítségnyújtás, gondoskodás, empátia. Többek
között ezekkel a tulajdonságokkal rendelkeznek
azok az emberek, akik betegekkel, idősekkel, a társadalom perifériájára szorultakkal, szegényekkel
foglalkoznak nap, mint nap.
November 12-e a szociális munka napja. Ezen a napon köszöntik világszerte azokat, akik ezt az áldozatos munkát választották hivatásul. Önálló tudományágként 1980-ban jelent meg Magyarországon, 1989-ben kezdődött a szociális munkások képzése. Ettől az időponttól számítják a szakma létrejöttét, és 1997ben köszöntötték először képviselőit.
- Azt szoktuk mondani, hogy a szociális szakma egyidős az emberiséggel, hiszen minden társadalom gondoskodik az idősekről, betegekről, szegényekről - kezdte ünnepi beszédét Poropatich Péter, a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ intézményvezetője. - A sokáig várt és ígért anyagi elismerés az év
elején ugyan megtörtént, de úgy gondolom, hogy a több évtizedes lemaradást, az embert próbáló munka nehézségeit nem
kompenzálta a béremelés. Tiszaújvárosban a szociális szolgáltatások olyan széles palettáját tudjuk nyújtani a városlakók felé, ami általában csak megyei városokra jellemző. Az ünneplés
mindig alkalmat ad arra, hogy kicsit megálljunk és visszatekintsünk az elmúlt időszakra. Az év elején megkezdte működését
a hajléktalanok nappali melegedője, idén elkészült az Ezüsthíd
Gondozóház bővítése. Sajnos a Napsugár Bölcsőde felújítására
benyújtott EU-s pályázat nem nyert támogatás. Ez azért sajnálatos, mert a legrégebbi intézményünk, és a városban induló ipari beruházások új kihívások elé állítják az intézményegységet.
Szükség lesz férőhelybővítésre, az emberek igényeit jobban kiszolgáló intézményre.
- Én a Hajléktalan Szállón dolgozom 2016 novemberétől mondta Kiss Tamás, szociális ápoló. - Előtte az Ezüsthíd Gondozóházban voltam. Itt a szállón más a feladat, nem idősekkel, beteg emberekkel kell foglalkoznom, hanem olyanokkal,
akik elvesztették állásukat, lakásukat vagy akár a családjukat.
Fő feladatom a házirend szigorú betartatása, az ittasság kiszűrése vagy, ha úgy alakul, segítek egy nyomtatvány kitöltésében
vagy egy kérvény megírásában. Felhívjuk a figyelmet egy-egy
álláshirdetésre, kifüggesztjük a faliújságra. Próbáljuk őket arra
ösztönözni, hogy visszakerüljenek a munka világába, esetleg innen egy munkásszállóra kerüljenek.
Kristóf Marianna 2003-tól dolgozik az Ezüsthíd Gondozóházban. A családjának több tagja is ápoló, így egyértelmű volt számára, hogy ezt a hivatást választja.
- Nagy családba születtem, és a tőlem kisebb gyerekekre kellett
vigyáznom - meséli Marianna, aki ma már csoportvezető ápoló.
- A pályaválasztásnál biztos volt, hogy olyan szakmát választok,
ahol emberekkel kell foglalkozni.
Jelenleg még csak az Ezüsthíd Gondozóház működik, de 2018.
január 1-jétől a tartós bentlakást nyújtó idősek otthona is megnyitja kapuit.
- A 20 férőhelyből 14 férőhelyre átlagos szükségletű idősek jöhetnek majd, hat férőhelyen demens időseket látunk el - nyilatkozott Soltész-Bundik Anita, a humánszolgáltató központ intézményvezető helyettese. - Akik ide bekerülnek - a gondozóházzal
ellentétben - élethosszig tartó ellátásban részesülnek. Tiszaújváros képviselő testülete már elfogadta, hogy az veheti igénybe az
idősek otthonát, aki legalább 10 éves állandó, folyamatos lakcímmel rendelkezik, illetve a kérelem benyújtásának időpontjában is Tiszaújvárosban él életvitelszerűen. Az önkormányzat
azonban felkérte az intézményt, hogy a felvétellel kapcsolatban
egy bővebb szempontrendszert dolgozzon ki, aminek elkészítése jelenleg folyamatban van. A következő év kezdetétől 9 új
ápoló-gondozó kezdi meg a munkát az otthonban.
ema

Tél küszöbén
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Ember, gép, anyag van elég

November 10-étől téli készenlétet tart a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
Ezen a napon volt a hagyományos gépszemle is, melyen
mindent rendben találtak.
Nyolc jármű vonult fel az idei téli gépszemlén, köztük egy új beszerzésű MAN
típusú, mely a régi IVECO-t váltotta a
„hadrendben”. A szemlét Krajnyák László, a Városgazda Kft. műszaki vezetője
vezényelte le. A gépek általános műszaki
állapota mellett a sószórók, a tolólapok, a
fényszórók, az irányjelzők működését ellenőrizték, és mindent rendben találtak.
- Nyolc gépet alakítottunk át téli üzemmódra, azaz a nyáron is használt járművekre sószórót, hóekét szereltünk fel mondja Kerékgyártó István, a Városgazda ügyvezetője. - Ezeket november
10-étől készenlétben tartjuk. A sofőrök
kéthetes váltásban fognak dolgozni. Az
úgynevezett gyalogerő 15 fő, akik szin-

A gépszemlét Krajnyák László, a Városgazda műszaki vezetője vezényelte le.
tén készenlétben vannak,de ha kell napközben, nagyobb havazás esetén 60 főre, vagy akár többre is bővíthető ez a létszám.
- A hóeltakarítás - remélhetőleg - még
nem aktuális, de éjszakánként már fagy,
gondolni kell a sikosságmentesítésre is.
Van elég szóróanyag?
- Többféle anyagot szereztünk be, - válaszol az ügyvezető - a raktárunk teljesen fel van töltve. 220 tonna nátrium-klo-

rid - konyhasó - áll rendelkezésre. Használunk még fűrészporos keveréket, ezt
a lakosság, a társasházak is használhatják, zsákos kiszerelésben értékesítjük 40
Ft/kg áron. Van készletünk kalcium-kloridból is, mely folyékony anyag, s szintén olvasztó hatású. Egy speciális anyagot is beszereztünk, a zeokalt, ami a kalcium-klorid és a zeolit keveréke.
F.L.

Időjóslás
Milyen telünk lesz? Gyakori beszédtéma ez manapság, de pontos választ ne várjunk. Bár a meteorológiai előrejelzések az egyre precízebb mérőműszereknek köszönhetően ma már meglehetősen pontosak, még így is gyakran előfordul, hogy
nem olyan az időjárás, mint amit korábban megjósoltak. Pedig alapvetően a 4-5 napos prognosztizálás nem feltétlenül nevezhető hosszú távúnak, de még a maximálisan megjósolható 10 nap sem. A 60- 90 napra szóló előrejelzést ugyanakkor a szakemberek botorságnak tartják.
Szerintük jelenleg maximum 7-10 napra lehet előrejelzést adni. Aki ennél többet
ígér, az maximum tenyérjóslásból tud következtetni az időjárásra, mert tudományos
alapja nincsen.

Az új beszerzésű MAN.

Felkészültünk a télre?

Hét fok alatt ajánlott

Rövidülnek a nappalok, beköszöntött az esős idő, érdemes ilyenkor nem csak saját szervezetünket felkészíteni a télre, hanem autóinkat is. Egy kis odafigyeléssel jelentős mértékben csökkenthetjük a balesetveszélyt,
a legfontosabb a téli gumiabroncsok felszerelése, ami már
most aktuális.
Hét fok alatt már ajánlott felszereltetni a téli gumikat, ezt sokan meg is teszik ezekben a napokban. A Tiszta Autóházban már nagyüzemben zajlik a gumik
cseréje.
- A biztonság érdekében én is fontosnak
tartom - mondta Szűcs Zsolt -, elég sokszor vagyok úton, és mióta autóm van,
mindig lecseréltetem a gumikat. Ilyenkor

A téli gumi bordái sokkal jobban kapaszkodnak.

Ötévente célszerű új téli- és nyári gumiszettet vásárolni.
ellenőriztetem a hűtőfolyadékot is, hogy
megfelelő-e, illetve téli ablakmosót töltök
a tartályba. Külföldre is járok, hidegebb
helyekre, a hegyekbe, így mindig ügyelek
arra, hogy az autóm fel legyen készítve a
télre. Nem csak a saját, hanem az utasok
biztonsága miatt is.
Sokan gondolkodnak így, és cseréltetik le
már most az abroncsokat.
- Anyagában is teljesen más a kettő mondta Szerekes László, a Tiszta Autóház
gumiszerelője -, a téli gumik bordái sokkal jobban kapaszkodnak a hóban, ezáltal jelentősen javul a menetstabilitás, az
autó nehezebben csúszik meg. Általában
egyébként ötévente célszerű új téli- és
nyári gumiszettet vásárolni, a kopás és az
elöregedés miatt.
Bár hazánkban a hatályos jogszabályok
szerint nem kötelező a téli gumi használa-

ta, mégis sokat számít, hogy a csúszós-jeges utakon milyen abroncsokkal közlekedünk.
- Mindenképpen ajánljuk a téli gumikat
- mondta Szmrek Tamás, a Tiszaújvárosi
Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti
alosztályvezetője -, hiszen adott esetben
akár a fékútvonal duplázódását is jelentheti az, ha nyári gumi van az autón. Minden évben érzékelhető, hogy amint beköszönt az őszi időjárás, rövidebbek lesznek
a nappalok, megnő a megváltozott útviszonyokból eredő balesetek száma. Hogy
a kerékpárosok mennyire vannak kivilágítva, vagy az autónk milyen állapotban
van, fontos tényezők. Nem megfelelő felkészültség esetén nem biztos, hogy el tudunk hárítani egy-egy balesetveszélyes
helyzetet.
Fodor Petra
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Szelíd szabadságharc Tiszaújvárosban
Szinte az egész országot maga alá gyűrte a Fidesz, de akadnak
községek és városok, ahol a demokratikus ellenzék irányít. Vajon
miként boldogulhat egy NER-en kívüli polgármester és települése? Sorozatunk következő állomása Tiszaújváros.

A tiszaújvárosiak köszönik, jól vannak, szeretik a várost, amelynek születésénél sokan már
itt bábáskodtak.
Bő fél évszázada csak egy kis falu volt Tiszaszederkény, mára a vegyipar egyik emblematikus központja lett a belőle kifejlődött Tiszaújváros. Akárcsak a szintén borsodi Kazincbarcikát, ezt a települést is mesterségesen hozták létre az ötvenes években, a II. világháború utáni szocialista ipartelepítési program jegyében. A Tiszai Vegyi Kombinát első működő
egységét, a gázüzemet 1959-ben, a festékgyárat két évvel később, a műtrágyagyárat a hatvanas évek közepén avatták. Később, több ütemben építették meg a Tiszai Hőerőművet, 1978ban pedig beindult a kőolaj-feldolgozás. Ma a
város ipari parkjában több nagy nevű nemzetközi cég székhelyére lelni, köztük az amerikai
Jabil Circuit Company, a német MAN és a Küpper Hungária Kft, s számos magyar vállalkozás. Ezek összességében közel tízezer embernek adnak munkát, s nem mellékesen befizetnek évente több mint hárommilliárd forintnyi
iparűzési adót, ami első hallásra boldog, biztos
létet nyújthatna Tiszaújváros valamennyi intézményének.
Csakhogy a várost érzékenyen érintette a fideszes kormány által idén bevezetett törvényi
szabályozás, ami alapján szolidaritási hozzájárulást kérnek a magasabb adóbevételekkel rendelkező településektől. Ez Tiszaújváros esetében azt jelenti, hogy saját költségvetésükből
2017-ben mintegy 1,7 milliárd forintot fizetnek
be a központi költségvetésbe. Komoly érvágás, hisz ez az önkormányzat idei büdzséjének
majdnem egyötöde. Emiatt - noha az elmúlt

Dübörög
a vegyipar

Tiszaújvárosban az elmúlt két évben nem
növelték, hanem éppenséggel csökkentették - fél százalékkal - az iparűzési adó mértékét azért, hogy felturbózzák a befektetési kedvet. Részben ennek köszönhetik a két
éve elkészült butadién üzemet, de épül egy
műgumi gyár, s az elkövetkezendő időszakban több ipari beruházás is elindul a városban. Megalakulása óta a legjelentősebb értékű beruházására készül itt a MOL, az Európai Bizottság pedig már jóváhagyta a beruházáshoz nyújtott 131 millió eurós állami
támogatást. A létesítmény évente 200 ezer
tonna propilén-oxidot termel, s az üzem várhatóan 2021-re épül meg 271 milliárd forintból. A munkanélküliségi adatok kedvezőek, jelenleg alig 4 százalékos a munkanélküliek aránya a keresőképesek körében. A
képzett munkaerőre ráadásul nagy a kereslet, s még nagyobb lesz, ha a tervezett üzemek is beindulnak.

alista polgármester. Hátrányosan érinti a települést az is, hogy a helyi kötelező közfeladatok
finanszírozására a központi költségvetés nem
biztosít elég támogatást - ez persze nem csak
Tiszaújvárosban panasz -, s a jó adóerő-képességük miatt állami támogatásoktól is elesnek.
Így mindent egybevetve nagyjából 2 milliárdos mínusszal kezdték az idei évet a tavalyihoz képest. Ezt az összeget már egy viszonylag
jó állapotban lévő, hátrányos helyzetűnek nem
mondható város is „megérzi”. Ráadásul nem
segítenek a pályázatok sem, hiszen - miként a
polgármester meglehetősen diplomatikusan fogalmazott - az elbírálásoknál a várost többnyire
negatívan diszkriminálják, vagyis ilyen forrásokhoz csak rendkívül csekély mértékben jutnak hozzá.
Tiszaújvárosban a 2014-es választás idején a
baloldal elsöprő sikert aratott, a helyiek szerint
nem kis részben azért, mert a kormánypártok
elég durva lejárató kampányt indítottak, például külön közösségi oldalt indítottak az ellenfelek szapulására. Tiszaújvárosban azonban - miként a Nógrád megyei Salgótarjánban - még
mindig elég erős a „munkás önérzet”, így a negatív propaganda épp ellenkező hatást ért el:
az MSZP minden egyéni körzetet megnyert,
Bráz Györgyöt pedig nagy többséggel választották polgármesterré. Rajtuk kívül mindössze
egy fideszes, egy jobbikos és egy civil egyesületi képviselő jutott be listán. Nem csoda tehát,
hogy a kormány „büntiben tartja” őket, s nemcsak elzárja a pályázati pénzcsapot, de még a
költségvetésükből is elvon nagyjából minden
ötödik forintot.
A tiszaújvárosiak azonban köszönik, jól vannak, szeretik a várost, amelynek születésénél sokan már itt bábáskodtak, így nem idegen
számukra a szocreál környezet sem. Az intézményrendszer fejlett, az utcák tiszták, a parkok
gondozottak. Igaz, a település lakossága csökken, de talán kevésbé drámai mértékben, mint
az északi régió más településein: tíz év alatt kilencszáz lakossal lettek kevesebben, jelenleg

Noha az elmúlt évek szigorú és takarékos
gazdálkodásának köszönhetően pénzügyileg stabil lábakon állnak, bizonyos fejlesztéseiket át kellett ütemezniük - mondja
Bráz György polgármester.
lő Tiszaújváros” programot. Bráz György külön is kiemelte: a város működtetése, fejlesztése kizárólag az önkormányzat saját költségvetésének felhasználásával történt, sem működési, sem fejlesztési hitelt nem vettek fel. S noha
2015-ben a központi intézkedések jelentősen
csökkentették az önkormányzat által adható támogatások körét, nem változtattak korábbi szociálpolitikájukon, sőt bővítették is azt, például
úgy, hogy az első lakáshoz jutókat vissza nem
térítendő támogatással segítik, s új építési telkeket is kialakítottak.
Egyfajta szolid szabadságharcot folytattak azért
is, hogy a kormány központosító törekvései ellenére megőrizzék az oktatás színvonalát. Az
önkormányzat korábban évente több százmillió forintot költött az intézmények fenntartá-

évek szigorú és takarékos gazdálkodásának köszönhetően pénzügyileg stabil lábakon állnak -,
bizonyos fejlesztéseiket át kellett ütemezniük
- mondta a Népszavának Bráz György szoci-

A „Voldemort-ügy” utórezgései

A tiszaújvárosi körzet fideszes országgyűlési
képviselője Mengyi Roland, aki a 168 Óra által
közölt leleplező cikk szerint tízmillió forint „alkotmányos költség”, azaz kenőpénz megfizetését kérte azért, hogy segítsen a szociális szövetkezetekben utazó helyi üzletembereknek nyerni egy uniós pályázaton. Az adóhatóság eddig öt
embert gyanúsított meg különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett
költségvetési csalás bűntettének kísérlete, illetve
hivatali vesztegetés gyanúja miatt. Közülük hárman beismerő vallomást tettek.
A vallomásokban az szerepel, hogy Mengyi - aki
állítólag Voldemort nagyúrnak szólíttatta magát
Mengyi Roland
- többször találkozott a szociális szövetkezeteket
működtető gyanúsítottakkal, és egyre több pénzt kért a közreműködéséért. Mengyit a botrány
miatt nem indítja újra a posztért a Fidesz. A helyiek szerint nem az a kérdés, hogy ki lesz az
utódja, hanem az, hogy milyen ember lesz a leendő képviselő. Miként a polgármester fogalmazott: a mai korrupcióval teli világban az egyik legnagyobb kihívás a közéleti munka tisztaságának, korrupciómentességének megőrzése.

Tudatosan bővítik a zöld felületeket, közparkokat, játszótereket építenek, s ennek jegyében hozták létre tavaly a „Zöldülő Tiszaújváros” programot.
17 ezer 162 fős a város. A polgármester szerint a csökkenés mégis intő jel, különösen annak fényében, hogy öregszik a lakosság: a 63
éven felüliek aránya megközelíti a 20 százalékot, a 19-62 éves korosztályon belül pedig a derékhad 50 feletti.
- A fiatalok itt tartása nem egyszerű. Középiskolásaink közül nagyon sokan tanulnak tovább
és szereznek diplomát, egy részük visszatér, sokan azonban nem. Pedig igyekszünk erősíteni
a városhoz való kötődésüket az egyetemi, főiskolai évek alatt is: két felsőoktatási ösztöndíjrendszert is működtetünk, az egyik szociális
alapon, a másik a tanulmányi eredménytől függően nyújt támogatást - mondta a polgármester.
Azért, hogy a vegyipari üzemek és a panellakások karéjában ne legyen „betontenger” érzetük
az itt lakóknak, tudatosan fejlesztik a zöld felületeket, közparkokat, játszótereket építenek,
s ennek jegyében hozták létre tavaly a „Zöldü-

sára, működtetésére, a kormány azonban megfosztotta a településeket a fenntartói szerepkörtől. - Közvetlen ráhatásunk nincs az oktatásban zajló folyamatokra, így csak remélhetjük,
hogy nem esik vissza a színvonal, bár a jelenlegi központi szervezetrendszer erre kevés biztosítékot ad - mondta a polgármester. Hozzátette:
az állam egyre inkább előretörő központosítási törekvéseit kivédve, a szülők kezdeményezésére sikerült egyházi fenntartókat bevonnunk a
köznevelés rendszerébe. Ennek eredményeként
ma már Tiszaújvárosban egy katolikus és egy
református általános iskola működik, amelyekkel sikerült megőrizniük az oktatás autonómiájának legalább egy szeletét.
Doros Judit
(A Népszavában november 9-én megjelent cikk
internetes változatát a napilap főszerkesztőjének engedélyével közöljük.)
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Kézilabda

Sok meccs,
kevés játékos

Berényi András 10 éves kora óta rabja a kézilabdának.
Jól kezdődött a bajnokság a TSC kézilabdás lányainak. Az elmúlt évhez képest jóval összeszedettebb játékot mutatva, az élmezőnnyel egy szinten
játszva jelenleg a 11 csapatos tabella ötödik helyét
foglalják el úgy, hogy kevesebb mérkőzést játszottak, mint az előttük lévő ellenfelek.
- Nagyon összeérett a csapat az elmúlt három év alatt - tudom
meg Béke Évától, a csapat játékosától. - Remélem, folytatjuk tovább ezt a sikeres menetet.

Játékos, játékvezető, edző
A sikerhez kellett egy edző is. A segítség nem várt helyről érkezett, mondhatni a másik oldalról. Berényi András 10 éves kora
óta a kézilabda rabja. Harminc évig aktív játékos volt, megjárta
az NB/B-t is, majd edzőségre adta a fejét. A Miskolci Egyetem
edzőképzője után Bőcsön és Alsózsolcán férfi és női csapatokat
is trenírozott, majd jött egy újabb váltás és játékvezetőnek állt.
Aztán mintegy 10 éves bíráskodás után ismét visszatért - ide Tiszaújvárosba - az edzői székbe.
- Tavaly, amikor a csapatot láttam - hiszen többször vezettem nekik mérkőzést -, tudtam, hogy sokkal több van bennük - mondja az edző. - Ekkor még a Barcika elhalászta előlük a győzelmet. Hornyik Lászlóval (a szakosztály vezetőjével - a szerk.)
egyszer leültünk beszélgetni, és felajánlottam, hogy nagyon szívesen eljövök segíteni neki, mindenfajta ellenszolgáltatás nélkül. Aztán az utolsó pár fordulóban a csapat jól teljesített, Laciék felkértek, hogy vállaljam el az edzőséget, és én igent mondtam. Ebben a csapatban van potenciál, sajnos a létszámmal vannak problémáink.

Kellenek a fiatalok
A felnőtt csapat nagy része családanyákból áll, illetve dolgozó felnőtt nőből, így érthető, hogy az edzéseken és bizony néha
a mérkőzéseken is igencsak foghíjasak. De ez a kisebbik probléma. Hiába a jó játék, hiába az esetleges bajnoki cím, ha nem
lesz egy stabil utánpótlásbázisa a csapatnak, akkor marad a megyei bajnokság, pedig az NB II reális cél lehetne a lányok előtt.
- Hatalmas probléma az utánpótlás - mondja Hornyik László. Amikor elindultunk az NB II-ben, azért kellett visszalépnünk,
mert ificsapatot nem tudtunk kiállítani. Pontosabban a nevezéskor még megvolt a csapat, de jött az iskola, és széthullott a gárda. Most próbálkozunk újra, keressük a fiatalokat ötödik osztálytól felfelé, hogy jöjjenek, segítünk megtanulni kézilabdázni, ha még nem megy.
A csapat hat nap alatt három bajnokit is lejátszott. Pénteken 2520-ra verték a listavezető Nyírbátort, majd vasárnap idegenben
egygólos vereséget szenvedtek a Tiszavasváritól. Kedden ismét
hazai környezetben léptek pályára, és a Kisvárda második csapatát fogadták. A lányokból alaposan kivette az erőt a mérkőzéssorozat, és egy elég nagy pofonba futottak bele, a szabolcsi lányok 29-20-ra verték a csapatot.
Folytatás a hétvégén, ismét itthon, szombaton 11 órától a Balkány SE ellen.
borza

A kézilabda nem kisasszonysport.

Sport/Egészség
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Szabadulj ki!

Szenvedélybetegségek rabságában

Közös
gondolkodás
Közös gondolkodásra, beszélgetésre
hívta a szülőket és a szakembereket a
Tiszaújvárosi Kábitószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) a múlt héten.
A szenvedélybetegségek, többek között az alkohol-, a drog- és az internetfüggőség volt a fórum témája. A rendezvény meghívott előadója Dr. Bodrogi Andrea addiktológus, pszichiáter
a tünetekről és a kezelési lehetőségekről is szólt előadásában. A KEF elnöke, Pálnokné Pozsonyi Márta a szervezet ezzel kapcsolatos helyi törekvéseiről is beszélt, hiszen ebben az évben
a megelőzés mellett a szenvedélybetegségek kezelése, ellátása kapott prioritást.
Dr. Bodrogi Andrea addiktológus, pszichiáter nem csak előadást tartott az érdeklődőknek. Aki ott volt a rendezvényen, az
feltehette eddig megválaszolatlan kérdéseit is a szenvedélybetegségekről és azok
kezelési lehetőségeiről. Mi is ezt tettük.
- Mikor mondjuk valakire, hogy szenvedélybeteg?
- Valójában a viselkedéséből lehet erre rájönni. A függőség a viselkedés szintjén
nyilvánul meg, amikor mindenáron meg
kell szerezni az anyagot, mindenáron kell
inni, drogozni, játszani, az adott viselkedést végezni. Számtalan olyan késztetés van, amivel nem lehet megbirkózni vagy nehéz megbirkózni. Jellemzője
még a szenvedélynek, hogy ha elkezdődik a függőség, és nem lehet abbahagyni,
tehát egyfajta kontrollvesztés következik
be a viselkedésben.
- Ez mindenféleképpen egy olyan viselkedésforma, amit nem szakemberként, hanem szülőként felismerhetek?
- Nagyon nehéz szülőként felismerni.
Legtöbbször a szülők és családtagok azok,
akik utoljára ismerik fel. Vannak azonban
jelek, amikre érdemes odafigyelni, mint
például a hétvégi rohamivás, a bulik alkalmával a rendkívül nagy mennyiségű
ital elfogyasztása. Ma Magyarországon
akármilyen nagy probléma a drog és az alkohol fogyasztása, mégis az a tapasztalatunk, hogy az alkohollal szemben nagyon
megengedőek a szülők, nem szokott gond
lenni, ha néha berúg a gyerek. A társada-

lom elfogadja az alkoholt, mint legális kábítószert. Ha megváltozik a gyerek viselkedése, ha az addigi örömteli tevékenységével kevesebbet foglalkozik, ha éjszakára eltűnik, ha többet marad ki, ha romlik
a sport- vagy az iskolai teljesítménye, ha
mások lesznek a fontosak számára, mint
korábban, ezek mind szerhasználatra utalhatnak.
- Bár széles a spektrum, de ha a szenvedélybetegségről beszélünk, akkor leginkább a drog kerül előtérbe?
- Szélesebb a spektrum, igen, azonban egy
nagy változás történt 2010 óta a drogpiacon. Átalakult a fogyasztás típusa, ami
leginkább a dizájner drogok irányába tolódott el, de jelen van az alkohol és a
nyugtatószerek fogyasztása, és amiről keveset beszélünk az az internet függőség,
ami korunk betegsége és nem csak az online játékokat értjük ezalatt. A legsúlyosabb függőséget okozó játékszenvedély
az online szerepjáték, ami nagyon sok fiatalt érint, de létezik közösségi oldalakkal kapcsolatos addikció vagy híraddikció, ezek is olyan észrevétlenül bekúszó
problémák az életünkbe, amik nem kapnak elég hangsúlyt, pedig kellene.
- Az internet része a mai ember életé-

Dr. Bodrogi Andrea
nek, talán ezért is nehéz észrevenni ezt a
függőséget, szenvedélybetegséget. Mégis, mikor gondoljunk arra, hogy ez már
„nem játék”?
- A játék- vagy internetfüggőség tüneteit nagyon nehéz észrevenni, hiszen, mint
mondta, az internet szerves része az életünknek. Nem lehet kiiktatni a lakásból,

mint az alkoholt vagy a drogot. Net nélkül mi magunk sem tudunk létezni, tehát
nem lenne életszerű, ha kiiktatnánk a lakásból. Nehéz meghatározni, hogy men�nyi időt lehet a gép előtt eltölteni anélkül,
hogy függőség alakulna ki, de azt gondolom, ha a napi 2-3 óránál többet jelöljük meg, az egy reális szám. Ez az az időmennyiség, ami arra hívja fel a figyelmet,
hogy netfüggőségről lehet szó. De itt is a
viselkedésre hívnám fel a figyelmet, amikor úgy kezdem a napot, hogy mindenáron be kell kapcsolnom a gépet, és nem
tudom abbahagyni. Vagy elkezd játszani
egy kicsit, de nem bírja abbahagyni, ottfelejti magát éjszaka is a gép előtt, másnap nem bír felkelni.
- Ha már kialakult a függőség, milyen kezelési lehetőségek vannak?
- Komplex folyamat a szenvedélybetegségek kezelése, attól függ, hogy milyen
függőségről van szó. Fizikai függőséget okozó szereknél szóba jön a gyógyszeres kezelés, de ha szenvedélybetegség
és mentális zavar társulásáról van szó,
akkor is. Döntően a rehabilitációs program, a kognitív viselkedésterápiák, a vis�szaesés megelőzése, az alternatív életstílus kialakítása, az örömteli személyes célok feltérképezése, ezek képezik részét a
rehabilitációnak. Sokféle terápiás eszköz
van. Magyarországon van már két gyermek-serdülő terápiás közösség Szatymazon és Ráckeresztúron, ami hiánypótló,
hiszen ez a korosztály a legveszélyeztetettebb, és egy ellátatlan populációt képeznek.
- A tiltásról mi a véleménye?
- Sohasem vezetett eredményre a tiltás és
a büntetés, sőt legtöbbször az ellenkező
reakciót váltja ki. Bizonyára vannak, akik
emlékeznek a ‚90-es évek azon időszakára, amikor reggel 9 óráig nem lehetett alkoholos italt kapni. Rövid időn belül kiderült, hogy ez inkább fokozta a szerhasználatot, hiszen az alkoholfüggők előző este begyűjtötték a szükséges mennyiséget,
de mivel kontrollvesztő volt a viselkedésük, természetesen nem tartott ki reggelig
az alkohol, hanem megitták, tehát az ellenkező reakciót váltotta ki. A tiltással és
a büntetéssel szemben viszont hatásos lehet a motiváció, mint módszer, amikor az
a célunk, hogy az adott személy maga kívánja a viselkedése megváltoztatását.
berta
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Sikeres gimnasztrádások

Fantasztikus eredményekkel tért haza a
Tiszaújvárosi Gimnasztráda a november
11-én Budapesten megrendezett ritmuscsapatok, modern táncok őszi országos
bajnokságáról.
A megmérettetésre közel 300 koreográfiával neveztek az ország tánccsoportjai, és
nagyon erős mezőny alakult ki. A lányok
igen magas pontszámokat elérve kiemelkedően teljesítettek. A gyermekcsoport
második-, a serdülők első helyezést értek
el. Az ifik és felnőttek közös műsorszáma első helyezést és különdíjat kapott. A
felnőttek egy különdíjat, két első- és egy
második helyezést értek el, míg a duó első, a szóló harmadik lett.
Az eredményhirdetés során hatalmas
meglepetés érte a csoportot, a csapat két
koreográfiája a szakmai zsűri megítélése alapján meghívást kapott a ritmustánc
csillagok gálájára, ahol az egész éves versenyszezon legjobbjai mutatkoznak be,
mindössze 25 produkció, melyből a három legjobbat díjazzák. A lányok és az
edzők boldogan és büszkén tértek haza a
rendkívül hosszú versenynap után, ahol
éjfél előtt nem sokkal adták elő az utolsó táncukat.

Több érem és két különdíj jelzi, hogy jó irányba haladnak a lányok.
A csapat köszöni legfőbb támogatóinak,
Tiszaújváros önkormányzatának, a Tiszaújváros Jövőjéért Alapítványnak, valamint a Magyar Torna Szövetségnek a támogatást, mely nélkül nem lennének ilyen
sikeresek.
A csapat tagjait a városban legközelebb

a Mikulástól Karácsonyig rendezvénysorozat zárónapján, december 22-én 16.00
órától láthatják, ahol összesen több mint
hatvan sportoló mutatja be a kifejezetten
erre az alkalomra készített Miku Show
című karácsonyi zenés-táncos műsort.
Haisz Vanda vezetőedző

Mindenes
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Éltes-bál

Nagykorú Napraforgó

Hetek óta lelkesen próbáltak
az Éltes iskola diákjai, hol a
tanítási órákból lecsípve a
tantermekben, hol az Arany
Holló étteremben, azon az alkalmi színpadon, ami a hétvégi jótékonysági báljuk helyszíne volt. Őszinte szeretettel
adták át azt a csokrot, amivel szüleiknek, tanáraiknak
és támogatóiknak készültek.
A zene csodákra képes, a művészet szárnyal. Bárki is légy, ép, vagy sérült. Ez járt
a fejemben, miközben a gyerekek műsorát néztem és előtte azt a végtelen szeretetet, amivel egymást ölelték a gyerekek és
gyógypedagógusaik a kulisszák mögött.
Az Éltes iskola diákjai sokszínűségükkel töltötték meg a termet, zenei tehetségükkel, hangszerekkel, verssel, látványszínházzal és lélekkel. Őket ünnepelték,
értük, miattuk jöttek több, mint százan,
hogy szívüket is megnyitva segítsenek az
iskola tanulóin.
- Én nem vagyok érintett, nem jár ide a
gyermekem, viszont minden évben eljövök, mert szeretném támogatni az iskola
tanulóit. A baráti közösségemhez tartoznak a szervezők és mindig jó ez a bál, jól
érzem itt magam, no és nemes célért jöttünk ide - mondta Szabó László.

A néphagyományok szolgálatában

Bokréta-ünnep

Mindenki a színpadon.

Őszinte szeretettel adták elő műsorukat a tanulók.
- Én 17 éve itt dolgozom az iskolában,
minden bálon itt vagyok, a kezdetek óta.
Azt érezzük, hogy egyre fontosabb az iskolánk jelenléte és érzik, átérzik azok is,
akik nem érintettek, hogy milyen nehéz
lehet azoknak a családoknak, akik sérült
gyermeket nevelnek - nyilatkozta lapunknak Bodnárné Eta gyógypedagógus.
A bál a diákok műsorával kezdődött, a
folytatásban pedig a felnőttek, a szervezők, a város és iskolavezetők kaptak szót.

Több mint százan jöttek segíteni.

Hok Csaba intézményvezető azokat a
szakembereket méltatta köszöntőjében,
akik nap, mint nap csodát művelnek az
Éltes tanulóival, majd Bráz György polgármester szólt a bálozókhoz és a gyerekekhez.
- A feleségemmel kezdetektől fogva itt
vagyunk mi is, kötelességünknek érezzük, hogy segítsünk. Nem jöttünk üres
kézzel idén sem, hiszen az önkormányzat képviselő-testülete, mint korábban,
úgy most is támogatja a Napraforgó Alapítvány munkáját, ezúttal 300 ezer forintot hoztunk az iskolának - adta át az ös�szeget jelképező emléklapot Bráz György
polgármester.
- Az alapítványunk idén lett nagykorú, 18
éves, a bál is már a 15. A kezdeti évek úttörőévek voltak, mára szinte már rutinfeladattá vált a jótékonysági est megszervezése, jóval kevesebb energiabefektetéssel hozzuk létre - mondta Kántor Zsolt,
a Napraforgó Alapítvány kuratóriumának
elnöke. - A szokásos évközi programjainkat megtartjuk mindig és a nyári tábort is,
ami talán a legtöbb pénzt emészti fel. Jelentős hányadát alapítványi támogatásból
finanszírozzuk. Idén nem jelöltünk meg
konkrét célt, amire a báli bevételt költenénk, de biztos lesz helye a pénznek.
berta

Illemtan, protokoll

Kommunikáció írásban 3.

A hivatali levél részeinek kötött helyei vannak, amit magánszemélyként is jó, ha tudunk.
A hivatali levél bal felső sarkába írjuk a
küldő hivatal, vállalat, intézmény vagy
szervezet nevét, címét és minden egyéb
elérhetőségét (telefon, fax, e-mail cím),
valamint a cég arculatához tartozó emblémát, logót is. A hivatali levélpapíron szerepelhetnek még a szervezet más hivatalos azonosító adatai is, például az adószám, a bankszámlaszám, stb. Ezeket az
adatokat az „élőfej” vagy az „élőláb” részeiben kell eloszlatni, mindig a hivatalos
levél első oldalán.
A küldő megnevezése alatt szerepel a
címzett személye, neve, beosztása, az intézmény neve és címe. (Egy kis nyelvtan:
az irányítószám és a postafiókszám után
nem kell pontot tenni, mert az kódszám,
nem sorszám).
A hivatali levél jobb felső sarka a keltezés helye. Itt olvasható a levél tárgyának megjelölése is, ami nem megformált
mondat, csak címszerű közlés. Ezért, bár
nagybetűvel kezdjük, de nem teszünk
pontot a végére.
A levél terjedelmét igyekezzünk egy oldalnál nem hosszabbra nyújtani. A tapasztalat szerint egy jól tagolt, áttekinthető levelet azonnal elolvasnak. Ha túl hos�szú a levél, azt félreteszik későbbi olvasásra, ami általában nem történik meg.
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Néhány általános illendőségi formátum a
levélíráshoz:
Az Ön megszólítási forma megkülönböztetett tiszteletet fejez ki, így nagybetűvel írjuk. Udvarias gesztus a szíves
jelző használata, de gyakori alkalmazása komolytalanná teszi a levelet. Attól,
hogy hivatalos levelet írunk, ne használjunk feltétlenül hivatalos kifejezéseket,
szófordulatokat, mint például: vonatkozó utasítás értelmében. Igyekezzünk mi-

A levelezés csak látszólag egyszerű
dolog.

nél hétköznapibb megfogalmazásra, a természetes nyelvhasználat közelebb áll az
élőnyelvhez. Kerüljük a túlságosan hos�szú és bonyolult mondatszerkesztést is. A
hivatalos ügyirat hangvétele legyen udvarias, közérthető. A tegezés még abban az
esetben sem megengedett a levelezésben,
ha a felek egyébként ismerik egymást, és
tegező viszonyban vannak.
A jól ismert hármas tagoltság (bevezetés, tárgyalás, befejezés) után következik a levél befejező része, amit levélzáradéknak is neveznek. Ez általában üdvözlő búcsúszavakból és az aláírásból áll. Elköszönő formákként használatos a Tisztelettel, Üdvözlettel, Szívélyes üdvözlettel,
stb. Az aláírás levélben használt formája:
az aláíró kézjegye, alatta kiírva a neve és
alatta a beosztása (ezt néhol elhagyják).
A bélyegző hitelesíti a levelet. A bélyegző helye az aláírás előtt van, hogy olvasható legyen az.
A dátumozásnak is kötött helye van. A levélzáradék előtt, a levél bal oldalán a település megnevezése, mely után vesszőt teszünk és a dátum év, hónap, nap, felbontásban. Például: Tiszaújváros, november
13., de azt a változatot is használják, amikor a hónapot is számmal írják, akkor utána is pontot teszünk.
A levélírás nagyobb részét megismertük,
ám maradt még a következő megjelenésre
is. A kapcsolattartást célzó levelek lesznek a központban.
Medina

Rendhagyó rendezvény volt az idei Szederkényi
Ősz, hiszen a jubiláló Tiszaszederkényi Bokréta
Citerazenekar születésnapját ünnepelték. A huszonötödiket.
A nem mindennapi eseményre eljöttek az ismerősök, a barátok
és az egykori zenésztársak is, hiszen az 1992-ben alakult zenekar egy országosan ismert népzenei együttesből jött létre.
- A Szederinda Népzenei Együttes két citerazenekarból állt ös�sze - mesélte el a megszületés előzményét Keszi Jenő, egykori
zenekari tag. - Annak idején a leninvárosi citerazenekar kapott
egy meghívást a lengyelországi Opoléba, de különböző okok
miatt nem tudott egyedül elmenni, ezért segítséget kért az emődi citerazenekartól. Elmentünk együtt a fesztiválra és így jött
létre a Szederinda.
Ez a zenekar 10 évig működött. Ahogy a tagok mondták, aztán
elfáradt a formáció, de a zenélni akarás nem. Valamennyi tag tovább zenélt, Keszi Jenő többek között az Emődi Pincegazdák
Dalárdájának vezetője lett, akik ugyancsak eljöttek egy kis közös zenélésre a születésnaposokhoz.
De nem csak ők, 1996-tól a citerazenekarnak van egy állandó
társa is, a Mezei Virág Népdalkör.
- Kiss Sándor ötlete volt, hogy kezdjünk el együtt énekelni mondta a népdalkör vezetője, Váradi Imréné. - Behozta hozzánk
a citerát, s ennek dallamára elkezdtek az idősek együtt énekelni,
így jött létre az énekkar és az együtténeklés
Oláh Dezső 1993-ban vette át a citerazenekar vezetését.
- A célunk a néphagyományok megőrzése - mondta. - Továbbadjuk a fiataloknak a citerazene szeretetét.
Jelenleg is több „fiatal” tagja van a zenekarnak. Szabó János
ugyan már évtizedek óta szereti a hangszert, igazán közelről
csak négy éve ismerkedett meg vele.
- A kislányom négy évvel ezelőtt kezdett el a néptánccal foglalkozni - mondta -, a Bokréta Citerazenekar kísérte őket és én
felvettem a kapcsolatot Dezsővel. Megkérdeztem, hogy játszhatom-e az együttesben, és ő igent mondott.
A huszonöt éve elkezdődött történet tehát töretlen, és úgy tűnik
a továbbiakban is az lesz. Erre bíztatta a csoportot Bráz György
polgármester is, aki emléklappal és ajándékkal köszöntötte az
ünnepelteket.
borza

Citeratörténelem

A Bokréta 1995-ben. A kép jobb szélén Kiss Sándor.
- 1982. A Leninvárosi Citerazenekar Szederinda Népzenei
Együttes néven egyesül az Emődi Citerazenekarral.
- 1992. A Szederinda felbomlik. Kiss Sándor és Oláh Dezső életre hív - ekkor még név nélkül - egy citerazenekart. Céljuk a hagyományok ápolása, megőrzése, a közösség építése.
- 1993. Kiss Sándortól Oláh Dezső veszi át a zenekar vezetését.
- 1995. A csoport tagjai 1995-óta minden évben részt vesznek
a kazincbarcikai „Citeraszó” találkozón, valamint rendszeresen
szerepelnek az amatőr gálán, nemzeti ünnepeken, falunapokon,
a környező települések rendezvényein.
- 1996. A helyi idősek klubjának tagjaiból alakult „Mezei Virág”
népdalkör 1996-ban csatlakozott a citerazenekar munkájához.
- 1998. A csoport augusztus 20-án felvette a Tiszaszederkényi
Bokréta Citerazenekar nevet.
- 2003. Az első külföldi fellépés, melyen Tiszaújvárost képviselik Erdélyben.
- 2011. Elhunyt Kiss Sándor, a zenekar alapítója.
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A Derkovits Kulturális
Központ programja
Derkovits Kulturális Központ
Városi Kiállítóterem
Art Derkó - válogatás kiállítás. Helyszín: Barcsay tér 2-4. Látogatható: 2017. november 30-ig.
Derkovits MiniGaléria
Derkós emlékeim – rajzkiállítás. Helyszín: a kulturális központ félemelete. Látogatható: 2017. november 21.
Derkovits MiniGaléria
Derkó 50 képekben – fotókiállítás. Helyszín: a kulturális központ aulája. Látogatható: 2017. november 21.

Hamvas Béla Városi Könyvtár
November 17. (péntek) 17.00 óra: Természetjárók „Nyáridéző” sorozata. Hegyek, tavak, vízesések – A Júlia-Alpok és
a Plitvicei-tavak csodái. Előadó: Bánrévi Viktória. Helyszín:
a könyvtár előadóterme.
November 22. (szerda) 17.30 óra: Művelődéstörténeti sorozat. Utak Európába - Pál apostol nyomában - 3. rész. Előadó:
Dr. Reisinger János irodalomtörténész. Helyszín: a könyvtár
előadóterme. Belépődíj: 300 Ft.
November 29. (szerda) 10.00 óra: Babusgató - Lelki fitnesz
várandósoknak és kisgyermekes anyukáknak. Hogyan alakítsuk gyermekeink értékrendjét? A beszélgetést vezeti: Ujjné
Tellér Gabriella könyvtáros, fejlesztő biblioterapeuta. Helyszín: a Gyermekkönyvtár.
Órák a könyvtárban - kamarakiállítás. Helyszín: a könyvtár
földszintje. A kiállítás november 17-ig látogatható.
Tájékoztatás
A Hamvas Béla Városi Könyvtár november 21-én, kedden
rendezvény miatt 16 óráig tart nyitva. Megértésüket köszönjük.

Kultúra
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Birtalan emlékkoncert

Jubileum és tiszteletadás

Mécsesekkel a kezükben vonultak be a kórusok a templomba, miközben Kodály Esti dala szólt. Így tisztelegtek a
nemrégiben elhunyt tiszaújvárosi Birtalan József zeneszerző, karnagy emléke előtt.
A helyi református kórus, vendégművészeivel együtt hetekkel ezelőtt még a szokásos őszi koncertjére készült, ám a sors
átírta a forgatókönyvet. Birtalan József
halála miatt nem születésnapi, hanem emlékkoncertet adtak közösen a kórusok.
- Nem örvendezni jöttünk ma ide, hanem emlékezni. Emlékezni egy nagyszerű emberre, egy nagyszerű zeneszerzőre,
aki már nincs itt közöttünk, hiszen az angyalok kórusának tagja, de most ebben az
egy órában biztosan itt van velünk - kezdte a rövid istentiszteletet dr. Varga István református lelkész, majd szülőfaluja nevében Fehérvári Gyula, Szilágybagos nyugalmazott református lelkipásztora emlékezett Birtalan Józsefre, hiszen a
szerző és felesége Erdélyből költözött át
Magyarországra 17 évvel ezelőtt.
- Nem könnyű visszamenni az időben,
mert annak már 17 éve, hogy ők ide jöttek - kezdte a visszaemlékezést Fekete
Béla, a Tiszaújvárosi Református Énekkar tagja, Birtalan József egykori barátja.
- A mi kapcsolatunk úgy kezdődött, hogy
az Énekszó Baráti Körhöz jött a házaspár,
de mi már korábban megismerkedtünk
velük, hiszen a kórusunkkal szerepeltünk

Az istentiszteletet követően Fehérvári Gyula, Szilágybagos nyugalmazott lelkésze emlékezett Birtalan Józsefre.
- Annak idején több kórusunkkal is meglátogattuk őket még Marosvásárhelyen,
és nagyon nagy tisztelői vagyunk Józsi
bácsinak is és Judit néninek is - mondta.
- Amióta áttelepültek ide Tiszaújvárosba,
azóta is folyamatos a kapcsolat. Birtalan
József fantasztikus ember volt és kivételes tehetség. Annyira magával tudott mindenkit ragadni, mint zeneszerző, annyira
tudott kórusra írni, annyira énekelhetők a
szólamai. Ő tulajdonképpen bőgősnek indult, így a basszusmenetek teljesen a vérében voltak. Azt gondolom, hogy nagy
hiány, hogy már nincs közöttünk, pótol-

Tiszaszederkényi Fiókkönyvár
November 21.(kedd) 16.00 óra: „Amigurumi kedvelők”
klubja. A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit.
Eszközöket - fonalat, horgolótűt - mindenki magának biztosít. Bárki, bármikor bekapcsolódhat!
November 23. (csütörtök) 14.30 óra: Könyvtári délután.
Könyvajánló őszre, télre.
Helyszín: Tiszaszederkényi Idősek Klubja.

Tiszaújváros Települési Értéktár
November 21. (kedd) 17 óra: Ismerjük meg helyi értékeinket! 60 évesek a város első lakóházai című kiállítás megnyitója.
A megnyitó programja:
• az értéktár kisfilmek bemutatója
• a „Feltárul az értéktár”pályázat eredményhirdetése
• a helyi nemzeti értékek képviselőinek oklevél átadása
• a kiállítást megnyitja Kasuba János építész, a Hajdú-Bihar
Megyei Építészkamara elnökségi tagja
Helyszín: a könyvtár aulája. A kiállítás 2018. január 21-ig tekinthető meg.

A Tisza TV műsora
November 16., csütörtök
9:00 Héthatár: Szenvedélybetegségek - Szalagavató - Gumi-

A sors átírta a forgatókönyvet, nem születésnapi, hanem emlékkoncertet adtak a kórusok.
már többször Szilágybagoson, Józsi bácsiék pedig jártak itt nálunk rokoni látogatáson és meghallották, hogy énekelünk
vasárnap, majd a koncert után meghívtak minket Szilágybagosra. Miután a református énekkar vezetését átvették, azóta pedig a református énekkarral járunk
sokat Erdélybe. Ő nem csak zeneszerző
volt, hanem velünk énekelt a kórusban,
pont az én szólamomban, a basszusban.
Nekem nagyon nehéz, mert mindig mellettem énekelt és nem könnyű a szívemnek, mert a társamat vesztettem el. Úgy
éreztem, mintha a bátyám lett volna.
Kéry Mihály, az Énekszó Baráti Kör egykori karnagya, a Birtalan házaspár nagy
tisztelője. Ő ezúttal vendégként érkezett
feleségével.

hatatlan. Félre tőled búbánat, ez volt az
egyik legnagyobb kedvencem tőle. A dalai mindenképpen pozitív töltést hordoznak, akármilyen témáról van szó, mélyen
emberiek és nagyon magával ragadóak.
Az emlékkoncerten népdalokkal és egyházi énekekkel léptek a kórusok a közönség elé, valamennyi szerzemény abból a
több ezres repertoárból való, amit Birtalan József hagyott az utókorra.
A kórusműveket prózai részek váltották,
barátok, énekkari tagok idézték a zeneszerző életét, munkásságát.
- Csodálatos ember volt. Nagy művész és
igazi ember. A próbáinkon velünk énekelt
és végtelen boldog volt, ha szépen adtuk
elő a művet. Nagyon hiányzik nekünk.
Az egyházi művei, nekem, mint lelkész-

csere - Szederkényi ősz - Püspöki látogatás - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Prima-díj - Birtalan emlékkoncert - 25
éves a Bokréta citerazenekar - Közelmúlt - Sp
( A műsor a szerdai adás ismétlése)

November 22., szerda
18:00 Héthatár: Alapítványi díjátadó - Elektronikus egészségügy - A magyar reformáció - Chess in the city
18:15: Hétről-hétre: Színház Határok Nélkül - Egérfogó Közelmúlt - Sport

DERKÓ 50 Játék!
A Derkovits Kulturális Központ játékra invitál az intézmény
átadásának 50. évfordulója alkalmából.
A Tiszaújvárosi Krónika hasábjain heti rendszerességgel teszünk fel kérdéseket a Derkovits Kulturális Központtal kapcsolatban.
A válaszok leadására a következő kérdés megjelenéséig van lehetőség.
A játékos kedvű olvasók páros belépőjegyeket nyernek a Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál tetszőlegesen kiválasztott rendezvényeire!
A válaszokat a szervezok@tujvaros.hu e-mail címre, vagy sze-

nek különösen tetszenek, de a többi dalát is szívesen énekeljük. A népdalfeldolgozásai külön élmény volt, mert több erdélyi népdal is volt benne, ami korábban
ismeretlen volt számunkra. Nehéz kedvencet választani közülük, de mégis tudnék egyet mondani, egy zongorakísérettel
előadható egyszólamú mű, ami a harmadik református világtalálkozóra készült.
Csiha Kálmán, néhai püspök úr szövegére írta a Téged dicsér a zengő ősi zsoltár
kezdetű dalt. Ez nagyon kedves a lelkemnek - emlékezett vissza Hajdú Ferencné
református lelkipásztor.
A kórus hónapokkal ezelőtt még jubileumi koncertre készült, a mester halálával
változtattak a repertoáron. A zeneszerző
gyűjteményéből vezényelt egyházi műveket Birtalan Judit karnagy, most először
úgy, hogy férje már nem énekelt a bas�szus szólamban.
- Ezzel a koncerttel Birtalan József 90.
születésnapjára készültünk eredetileg, de
sajnos nem tudta megélni ezt az évfordulót, így egy kis módosítással úgy döntöttem, hogy egy szép emlékkoncertet szervezünk a tiszteletére saját műveiből, ezt
fogja énekelni az egyesített énekkar, a Tiszaújvárosi Református Énekkar és a Mezőkeresztesi Kamarakórus - mondta a
karnagy. - A férjemnek megvolt az a tehetsége, hogy a műveket úgy vesse papírra, hogy azokat ha megszólaltatják, nem
lehet máshogy csak szívvel, lélekkel. Telnek a napok, a hetek nélküle. Soha nem
voltam egyedül, egymás támaszai voltunk, 63 éves volt a házasságunk augusztus 22-én és nagyon megviselt a hirtelen
halála. Nehezen tudom elviselni a magányt, de a zene segít, és az, hogy megvan még ez a két énekkarom, akikkel szeretettel dolgozom. Ez ad nekem egy kicsi megnyugvást, de teljesen még nem
jöttem helyre. Ha a munkásságát idézem,
azt tudom mondani, hogy három területen dolgozott. Elsősorban magyar népdalfeldolgozásokon énekkaroknak, zenekari szviteket írt az Állami Székely Népi Együttesnek, a harmadik pedig a vegyes karra írt egyházi művei voltak - nyilatkozta a nagy zeneszerző özvegye, a Tiszaújvárosi Református Énekkar vezetője, Birtalan Judit.
berta

mélyesen a Derkovits Kulturális Központ művelődésszervezőjének, Borza Károlynak lehet leadni, névvel, elérhetőséggel
együtt.
A kérdések megválaszolásában segítséget találnak Csesznák
Ildikó: A tiszaújvárosi közművelődés krónikája című könyvében, melyet megtalálhatnak a városi könyvtárban.
Egyéb információ:
Borza Károly művelődésszervező (Derkovits Kulturális Központ,3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 2.), +36-49/542-005-ös
telefonszámon.
Kérdés:
Melyik képzőművészeti ág alkotója volt a kulturális központ
névadója, Derkovits Gyula?
Leadási határidő: 2017. november 22.

Önkormányzat/Hirdetmények
2017. november 16.
Konyhalány munkakör

8. oldal

Hirdetmény

Rendkívüli lomtalanítás

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a Zempléni Z.H.K. Nonprofit
Kft. 2017. november 25-én (szombaton)
az eddig megszokott módon lomtalanítási
akciót szervez a lakosság részére.
Az akció keretében a szolgáltató elszállítja a lakásban, emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségben felhalmozott nagyobb méretű berendezési tárgyakat, bútorokat, ágybetéteket, rendeltetésszerű
használatra már nem alkalmas egyéb
használati tárgyakat, melyek az ingatlan
rendeltetésszerű használata során válnak
feleslegessé, és a rendszeres hulladékszállítás keretében méreténél fogva nem
szállíthatók el.

A lomhulladék nem tartalmazhat háztartási hulladékot, veszélyes anyagot tartalmazó fémhulladékokat, azbesztet tartalmazó hulladékot, veszélyes anyagokat tartalmazó faforgácsot, oldószereket, szerves oldószereket, savakat, lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot, olajos
rongyot, fáradt olajat, olajszűrőket, fertőző hulladékokat (állati tetem, trágya)
gyógyszereket, éles-hegyes eszközöket
(injekciós tűk, fecskendők, vágó-szúró
eszközök) permetszereket és azok dobozait, építési törmeléket, épület bontásából
származó hulladékot, gumiköpenyt, autóbontásból származó hulladékot, autóroncsokat, elektronikai hulladékot, zöldhul-

ladékot sem, mert azokat a szolgáltató
nem szállítja el.
Kérjük, az ömlesztett anyagokat zsákolva
készítsék elő szállításra.
A gyűjtőjárművek a szombati napon 7.00
órakor kezdik a lom begyűjtését, ezért
kérjük, hogy erre az időpontra - de leghamarabb a szállítási napot megelőző este - az elszállítandó anyagot szíveskedjenek az út szélére előkészíteni, mert a járművek a begyűjtési útvonalon csak egyszer haladnak végig, így a később kikészített lomot nem áll módjában a szolgáltatónak elszállítani.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Pályázati felhívás

Használt gépjármű értékesítése

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ értékesítésre meghirdeti az alábbi gépjárművet:
A gépjármű adatai:
Márka: Volkswagen
Típus: Transporter 2.5 TDI
Forgalmi rendszám: KKJ-214
Hengerűrtartalom: 2461 cm3
Teljesítmény: 128 KW
Hajtóanyag: diesel
Váltó: mechanikus
Tényleges km futás: 330.790 km
Gyártási év: 2006.11.08.
Eddigi tulajdonosok száma: 2
Műszaki érvényességi idő: 2018.11.08.
A versenytárgyalás alapvető szabályai:
A gépjármű értékesítése nyilvános, egyfordulós versenytárgyaláson történik.
A versenytárgyalás nyertese a legmagasabb összegű vételi ajánlatot tevő pályázó.
A legalacsonyabb összegű vételi ajánlat
1.603.000 bruttó Ft lehet.
A versenytárgyalás nyertese a vételárat
részletfizetési kedvezmény biztosítása
nélkül egy összegben köteles megfizetni.
A fizetési határidő nem készpénzes vásárlás esetén a számla kiállításának napjától
számított 15 munkanap, készpénzes vásárlás esetén a vételár az adásvételi-szerződés aláírásával egyidejűleg fizetendő.
A pályázó ajánlati kötöttsége az ajánlatok
benyújtására adott határidőtől az adásvételi szerződés megkötéséig tart.
Alternatív ajánlat tételére nincs lehetőség.

Pályázati felhívás

A pályázó a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig az ajánlatát bármikor vis�szavonhatja.
A pályázó nem igényelhet térítést a pályázat kiírójától az ajánlata kidolgozásáért és
az ajánlattétellel kapcsolatosan más jogcímen sem terjeszthet elő követelést.
A pályázat kiírója a pályázati felhívást az
eljárás bármely szakaszában visszavonhatja.
A pályázat kiírója fenntartja magának
a jogot a pályázati felhívás tartalmának
megváltoztatására.
A versenytárgyalás eredményéről a pályázók az elbírálást követő 15 napon belül írásban kapnak tájékoztatást.
A nyertes pályázó a kihirdetés napjától
számított 30 napon belül köteles az adásvételi- szerződést megkötni. Amennyiben
a szerződés a nyertesnek felróható okból
30 napon belül nem kerül megkötésre, a
befizetett biztosítékot elveszti.
Az eredménytelenül pályázóknak a befizetett biztosíték visszajár.
Az ajánlat megadása: A vételi ajánlatot
az ajánlati lap kitöltésével kérjük megadni. Az ajánlati lap a www.tik.tiszaujvaros.
hu honlapon a Pályázatok menüpontból,
továbbá Tiszaújváros hivatalos honlapjáról (www.tiszaujvaros.hu) tölthető le.
A versenytárgyaláson való részvétel feltételei:
- határidőben, zárt borítékban benyújtott
pályázat;
- 50.000 Ft összegű ajánlati biztosíték

megfizetésének igazolása a pályázatbontás időpontjáig;
- a gépjármű személyes megtekintése.
A gépjármű megtekintési lehetősége:
A gépjármű megtekintésére előzetesen
egyeztetetés követően van lehetőség. Bejelentkezés a gépjármű megtekintésére a
49/548-327, illetve a 70/333-7739 telefonszámon lehetséges.
A pályázat benyújtásának módja, helye,
határideje:
A pályázatot egy eredeti példányban, zárt
borítékban kell benyújtani 2017. december 11. 9:00 óra határidőig, postai úton (Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) avagy
személyesen a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. 223. iroda címen. A borítékon
fel kell tüntetni a pályázó nevét és székhelyét/lakóhelyét, a „Volkswagen Transporter - Vételi ajánlat” megnevezést, valamint, hogy „Nem nyitható fel 2017. december 11. 9:00 óra előtt!”.
A pályázatok felbontásának helye, ideje:
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. 223.
iroda, 2017. december 11. 9:00 óra.
A pályázatok felbontásán a pályázók jelen lehetnek, melyre ezúton meghívjuk
őket.
További információ a következő telefonszámokon kérhető: 49/548-327, illetve
49/548-310

Villanyszerelő munkakör

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit
Kft. pályázatot hirdet 1 fő villanyszerelői
munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
• épületvillamossági szerelő képesítés
(szakmunkás vagy szakközépiskolai végzettség),
• „B” kategóriás jogosítvány,
• számítógépes felhasználói szintű ismeretek,
• egészségügyi alkalmasság,
• büntetlen előélet,

• önálló, precíz munkavégzésre való hajlandóság.
Előnyt jelent:
• informatikai képzettség,
• híradástechnikai ismeretek és szórakoztató elektronikai készülékek üzemeltetésében való jártasság.
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai, fényképes önéletrajzot,
• bizonyítvány-másolatokat.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. november 21.

A pályázat benyújtásának módja:
• Személyesen a Tiszaújvárosi Sport-Park
Nonprofit Kft székhelyén Tiszaújváros,
Teleki Blanka út 6. sz) munkanapokon
8-16 óra között.
• Elektronikus úton a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu e-mail címen.
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki
Blanka út 6. szám alatti címre
A munkakör az elbírálást követően betölthető.

Állás

Gépkocsivezető-karbantartó munkakör

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót az alábbi
munkakör betöltésére:
gépkocsivezető/karbantartó
(teljes munkaidőben, határozatlan időre
történő foglalkoztatásban 3 hónapos próbaidő kikötésével).
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- villanyszerelő/műszerész vagy lakatos
szakképzettség,
- „B” kategóriás jogosítvány PÁV I. vagy
PÁV II. engedély, személyszállításban
szerzett tapasztalat

- büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.
Jelentkezési anyag tartalma:
- részletes szakmai önéletrajz,
- szakképesítést igazoló okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a
pályázat tartalmát a bíráló bizottság minden tagja megismerheti.
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint.
- Beérkezési határidő 2017. november 24.

- Az elbírálás határideje 2017. november
29.
- Az állás betölthető: elbírálást követően
azonnal.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 3580.
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számát: 50240/2017, valamint a munkakör megnevezését: „gépkocsivezető/karbantartó”.
Nagyné Kántor Judit
főigazgató

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

Szelektív begyűjtés

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros,
Tiszaszederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött
hulladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok) házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató
a 47. héten, 2017. november 22-én (szerdán) végzi el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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

Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon
üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi
a szükséges intézkedéseket.
Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi
internetes elérhetőségen tekinthetik meg:
http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/
index.php/szakrendelesek
Nagyné Kántor Judit főigazgató

Orvosi ügyelet

Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától
másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától hétfő
reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Balla Gergő

kompenzációs listán
mandátumot szerzett képviselő
2017. november 22-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

Iskolapéldák

2017. november 16.

kronika@tiszatv.hu

Kiváló táncosok
seregszemléje

November 11-én a Fitt-Dance Tánccsapat részt vett Debrecenben „Az év tánca” országos minősítő és díjkiosztó versenyen, amelyről sikeres eredményekkel tértek haza.
Az őszi versenyen immár 3 csoporttal és közel 50 táncossal indultak neki a megpróbáltatásoknak a különböző kategóriákban.
A Gold Team csoport az álarcosbál témához kapcsolódóan készített Füstbe ment bál című koreográfiája arany minősítést ért
el, emellett nagyon nagy sikert aratott a közönségnél és számos
versenytársuknál is.
Az Emerging Team csoport szép teljesítménnyel kiérdemelt
ezüst minősítésben, míg a Polgári Fitt-Dance Tánccsoport, akik
első versenyükön vettek részt, bronz minősítésben részesültek.
Junior hip-hop szóló kategóriában Papp Zsuzsa bronz-, Bucsi
Vivien pedig ezüst minősítést ért el.
Stefán Zoé Hanna produkciója elnyerte a zsűri tetszését, hiszen
arany minősítést kapott Shake it című táncára.
Nagy Enikő Boglárka a megszokott hip-hop stílustól eltérő modern szóló kategóriában indult és előadását bronz minősítésre
értékelték.
Bócsi Attila, a csapat egyik vezetője szóló koreográfiája annyira megfogta a zsűritagokat hogy kiemelt arany minősítésben részesült. De az öröm még itt nem ért végett, hiszen ő hozhatta haza a 2017. Táncbajnoka díjat és ő kapta meg a legkiválóbb táncos díját is.
A Fitt-Dance Tánccsapat vezetői, Katlan Judit és Bócsi Attila
táncoktatók és koreográfusok.
Katlan Judit

A Fitt-Dance nem csak egy csapat, hanem egy összetartó
család, hisz mindenkiben van egy közös, a tánc szeretete.

SzSzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Tájékoztató a 2018/19-es tanévre

8. osztályosok számára
Összefoglaló táblázat az iskolánkban induló képzésekről

Szakgimnázium
Tanulmányi
terület kódja
0421
0422
0423
0424
0425

Ágazat száma,
megnevezése/kimenet szakképesítés
XI. Villamosipar és
elektronika ágazat
XIII. Informatika ágazat

A szakképesítés megnevezése (OKJ száma)

elektronikai technikus
(OKJ-szám: 54 523 02)
műszaki informatikus
(OKJ-szám: 54 481 05)
gépgyártástechnológiai
IX. Gépészet ágazat technikus
(OKJ-szám: 54 521 03)
XXV. Ügyvitel ága- irodai titkár
zat
(OKJ-szám: 54 346 03)
pénzügyi-számviteli
XXIV. Közgazdaság
ügyintéző
ágazat
(OKJ-szám: 54 344 01)

Nyílt napok

Általános iskolások a gimnáziumban

Nyílt napokon várják a leendő középiskolásokat a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és
Kollégiumban. A tanulók nem csak a
tanórákon vesznek részt, hanem tájékoztatást kapnak az intézményben működő más tevékenységekről is.
- Taktakenézről jöttem - mondta Juhász
Márk. - Elsősorban az informatika tagozat érdekel, de nagyon kíváncsi vagyok
az iskolai életre, a közösségre, a tanórákon kívüli lehetőségekre.
Ezen a héten mintegy 250 általános iskolás regisztrált be a gimnáziumba, hogy
szeretné közelebbről is megismerni az iskolában folyó munkát. Ez az az időszak,
amikor már a nyolcadikos gyerekeknek
lassan dönteniük kell, hogy hol szeretnék
folytatni tanulmányaikat. Ebben a döntésben segítenek a nyílt napok. A következő tanévben csak gimnáziumi osztályokat
indítanak. Természetesen a négy évfolyamos oktatás mellett várják a hat évfolyamos osztályba jelentkezőket is. Az általános tantervű gimnáziumi osztály mellett matematika és informatika tagozatos
csoportok indulnak, az előző évekhez hasonlóan. A korábbi 5 évfolyamos nyelvi

Írásbelik
az Eötvösben

A tanulók 2017. december 8-ig nyújthatják be jelentkezési lapjukat. A központilag kiadott tanulói jelentkezési lapok letölthetők a Tiszaújvárosi Eötvös József
Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium, valamint az Oktatási Hivatal honlapjáról is.
Az írásbeli vizsgák ideje: 2018. január 20.
10:00 óra.
Helye: Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
(Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.).
A hat évfolyamos gimnáziumi osztály
esetében nem szerveznek felvételi vizsgát. Az ide történő jelentkezés esetén a
szülő gyermeke jelentkezését a központilag kiadott jelentkezési lapon közvetlenül
is megküldheti az iskolának. Ezzel egyidejűleg a tanulói adatlapot közvetlenül
kell megküldenie a felvételi központnak
2018. február 19-ig.
Az érdeklődő szülők számára 2017. november 16-án 18 órakor fórumot tartanak,
ahol szívesen válaszolnak a beiskolázást
érintő kérdésekre.

kronkia@tiszatv.hu

Első alsós

Szakközépiskola
Tanulmányi
A szakképesítés
terület kódja
OKJ - száma
0431
34 522 04
0432
34 521 04

A szakképesítés
megnevezése
villanyszerelő
ipari gépész
központifűtés- és gáz0433
34 582 09
hálózat rendszerszerelő
0434
34 521 06
hegesztő
szociális gondozó és á0435
34 762 01
poló
Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy iskolánk részletes beiskolázási tájékoztatója a Tiszaújvárosi Krónika 2017. október 26-i
számában jelent meg.
További információk a Brassaiban folyó képzésekről: www.
brassai-tiszaujvaros.hu
Jakab Dénes igazgató

9. oldal

A Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola 5. alkalommal hirdette meg a 2017/18. tanév októberében
névadója, Assisi Szent Ferenc életét vizuálisan megjelenítő országos rajzpályázatát.
Giák Tekla Éva, a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 4.a osztályos tanulója I. helyezést ért el az alsó tagozatos tanulók kategóriájában.
Gál Benjáminné
igazgató

Leendő középiskolások és szüleik az iskolapadokban.
előkészítő osztályban változás lesz, szep- Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégitembertől négy évfolyamos angol tagozat um intézményvezetője. - Mivel a tánc- és
indul a nyelvi előkészítő helyett.
dráma- oktatás benne van az órarendek- A 2018/19-es tanévben további újdon- ben, úgy gondoltuk, hogy kibővítjük ensággal is szolgálunk majd, elindítunk egy nek a tantárgynak a lehetőségeit, ezért
négy évfolyamos dráma-média tagoza- vettük bele a dráma mellé a média szatos osztályt - nyilatkozta lapunknak Er- kot is.
délyi Lajos, a Tiszaújvárosi Eötvös József
Ema

kronika@tiszatv.hu

Márton napja

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus
Általános Iskola éli a hagyományokat.
„Áldás szálljon ez házra, mi eljöttünk
köszönteni Márton napjára.” - énekelte az 1.a osztály Márton-napi verses, zenés műsorában. November 11-e a naptárban ősidők óta a téli évnegyed kezdő napja. Márton napján nagy evés-ivást rendeztek, hogy a következő esztendőben is bőven legyen mit fogyasztani. Ez a nap a 40
napos karácsonyi böjtöt megelőző utolsó
nap, amikor a jóízű és gazdag falatozás,
vigasság megengedett.

Ezt a hangulatot varázsolták az iskolába
a legkisebbek.
Ilyenkor szokás megkóstolni először az
újbort, és mivel novemberben már le lehet vágni a tömött libát, ezért a Márton-napi ételek jellemzően libafogások.
A tízóraira kapott lilahagymás-libazsíros
kenyeret mindenki jóízűen fogyasztotta.
Hiszen: „Novemberben Márton napján,/
liba gágog, ég a kályhán./ Aki libát nem
eszik,/egész évben éhezik.”
Gál Benjáminné
igazgató

10. oldal

Hirdetés/Hirdetmény

2017. november 16.

Takarító
munkakör

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő takarító munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel határozatlan
időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
Feladatok:
• Színházterem, öltözők, irodák, folyosók, mellékhelyiségek és a nyilvános mellékhelyiségek takarítása.
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak jogállásáról, valamint
annak végrehajtásáról szóló
77/1993. (V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (
XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
Munkaidő napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet,
• önéletrajzot,
• bizonyítvány másolatot,
• erkölcsi bizonyítványt,(vis�szaigazolás megléte)
• a borítékon fel kell tüntetni
az 1002-40/2017. számot.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 12. 04. A pályázat elbírálásának határideje: 2017. 12. 05. Az állás betölthető: 2017. 12. 06.
Érdeklődni és a pályázatokat
benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet. Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: 06-49/548-308 vagy
06-49/548-383
Kósa-Tóth Zoltán igazgató

Parkgondozó munkakör
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet parkgondozó munkakör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony
keretében, három hónapos próbaidő kikötésével, 1 év határozott időre szóló alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- 8 általános iskolai végzettség,
- B kategóriás jogosítvány.
Előnyt jelent:
- Gépkezelői jogosítvány 37 Kw teljesítményhatár feletti
traktorra.
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot.
- Iskolai végzettséget igazoló oklevélmásolatot.
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Kertészeti, parkgondozási munkálatok.
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november
28.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve, illetve elektronikusan a varosgazda@tujvaros.hu e-mail
címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-636.
Kerékgyártó István
ügyvezető

Hegesztő,
csőelőkészítő köszörűs,
csőszerelő, kőműves
és nehézgépkezelő
szakmunka
azonnali munkakezdéssel,
versenyképes fizetéssel.
(A szállást, utazást
a cég állja.)
Nem helybeliek
jelentkezését is várjuk.
Jelentkezés:
06 20 479 9542-es
telefonszámon,
majd személyesen
Törökbálinton
központi irodánkban.
Eladó
20 nm-es garázs
a Veronika Hoteltől
50 méterre.
Érd: 0670/620-9215
Zártkert eladó
Sajószögeden kis házzal.
Szeretettel gondozott
262 négyszögöl,
gyümölcsfákkal,
szőlőlugassal, kúttal,
árammal, kerti sütővel.
Érd.: 06-70/633-2344

A települési közkifolyók (közkutak)
helyes használata télen
A fagyok beköszöntével az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság az alábbi hasznos tanácsokkal szolgál a közkifolyók helyes téli használatával kapcsolatban.
• A vízvételezés során legalább 1 vödör vizet (7-10 liter) szükséges kiengedni ahhoz, hogy utána az ürítő rendszer vízteleníteni tudja a közkifolyót. Ha legalább ennyi vizet nem engedünk ki,
akkor a víztelenítés nem történik meg, és a kút elfagyhat.
• Tilos a kúttal „játszani”, azaz egy kicsit megnyitni, úgy, hogy a víz bár megindul, de nem folyik ki! Ha a nyomókart lenyomjuk, minden esetben ki kell engedni a fent jelzett mennyiséget,
hogy az elfagyás ne következzen be.
• Ha a közkifolyó elfagyott, tilos azt tűzzel, gázlánggal, egyéb módon kiolvasztani! Ez további
károkat okozhat, ami megnehezítheti, késleltetheti a javítását.
• Tilos a közkifolyóra tömlőt csatlakoztatni, illetve tömlőn keresztül tölteni kannákat, edényeket, mert így az egész ivóvízhálózat elfertőződhet! Ennek az az oka, hogy a visszaürítés során a tömlőn keresztül a közkifolyó visszaszívhatja azt a vizet, ami az edényben van. Az ivóvíz élelmiszer!
• Ha rendellenességet észlel a kút működését illetően, kérjük, jelezze az alábbi elérhetőségeken:
Társaságunk teljes szolgáltatási területére vonatkozóan: Központi diszpécserszolgálat (0-24
óra): +36-48/514-550.
• További elérhetőségeinken a működési területet érintő hibabejelentések esetén kollégáink
munkaidőben készséggel állnak rendelkezésre:
+36-46/ 594-042,
Csúcsvízmű, Gesztely és térsége:		
Salgótarján és térsége:			
+36-32/ 311-000,
Szécsény és térsége: 			
+36-32/ 371-475,
+36-49/ 341-700,
Tiszaújváros és térsége: 			
Parád és térsége: 				
+36-36/ 364-102,
Ózd és térsége 				
+36-48/ 471-111.
Mindannyiunk közös érdeke a települési közkifolyók rendeltetésnek megfelelő használata a téli időszakban is, ezért megköszönjük Felhasználóink együttműködését.
Tisztelettel: ÉRV ZRt.

Rendszerkezelő
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 területen szerzett tapasztalat
• Csapat- és önálló munkára való képesség
• Jó kommunikációs képesség
Előny:
• Targoncavezetői jogosítvány: vezető állásos, vezető üléses és gyalogkíséretű géptípusokra
Ajánlatunk:
• Béren kívüli juttatások
• Hosszú távú munkalehetőség
• Stabil munkáltatói háttér
• Változatos munka, szakmai kihívás és fejlődés
Munkarend:
• 8 órás megszakítás nélküli munkarend
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárásoknak, kérjük,
küldje el magyar nyelvű önéletrajzát a következő postacímre, vagy e-mail címre:
• 3581 Tiszaújváros, Pf.:118.
• szucs.szilvia@innocomp.hu
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: +36(49)542-084/121 mellék.
Jelentkezési határidő: 2017. november 24.

Sport

2017. november 16.

Súlyemelés

Kőszegi nyomában

Előtte az utódja?
A hétvégén rendezte meg a 16. Kőszegi György emlékversenyt a TSC súlyemelő szakosztálya, tisztelegve a tiszaújvárosi súlyemelő sport legeredményesebb versenyzője előtt. A megmérettetésen méltóképpen képviselték a város jelenlegi sportját a
helyi versenyzők, mert öt arany- és két ezüstérmet
gyűjtöttek be a fiúk.
Serdülő korcsoport. 50 kg: 1. Balog Csaba (93 kg), 62 kg: 2. Dávid Zsolt (105 kg), 85 kg: 2. Farkas Tamás (101 kg), +85 kg: 1.
Lucz Levente (235 kg).
Ifjúsági korcsoport. 62 kg: 1. Vadászi József (165 kg).
Felnőtt korcsoport. 69 kg: 1. Balázs Zsolt (138 kg), 105 kg: 1.
Madarász Péter (230 kg)
Az önkormányzat által alapított Kőszegi György vándorkupát és
a vele járó jutalmat Lucz Levente, a legeredményesebb tiszaújvárosi versenyző nyerte el. Levente az egy évvel ezelőtti emlékversenyhez képest összetett teljesítményét 50 kg-mal szárnyalta
túl. Tehetségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az utánpótlás Európa-bajnokságon a 15 évesek kategóriájában 4. helyezést
szerzett, néhány kilóval maradva csak le a bronzéremről. Mostani teljesítménye a dobogó második fokára jogosította volna fel.

Labdarúgás

Újabb sikeres gyarmatosítás

A bajnokság 14. fordulójában
kétgólos győzelmet aratott a
TFCT a Füzesgyarmat ellen.
Ezzel az ősz utolsó hazai bajnoki mérkőzésén győzelemmel búcsúzott a szurkolóktól
a csapat.
Tiszaújváros - Füzesgyarmat
2-0 (0-0)
Tiszaújváros: 200 néző Vezette: Szigetvári M. (Kurinka B., Farkas D.)
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth-Nagy
P., Fodor, Márton, Pap (Nagy D.), Hussein, Orosz, Illés, Kapacina (Turcsik), Balogh, Lipusz (Lukács).
Füzesgyarmati SK: Kőrösi-Raducu, Bácsi (Kiss), Styecz, Sipos, Lukács, Bakk
(Bajnók), Popescu, Toca, Urábán, Vincze
(Miklya).
47. perc: A jobb oldalon mintegy 20 méterre a kaputól jutott szabadrúgáshoz a
TFCT. Lipusz vállalta a lövést, és mesterien csavart a sorfal mellett, felett a bal
alsóba. (1-0)
69. perc: Újabb Lipusz szabadrúgás következett, csak most a bal oldalról. A beívelt labdára Nagy Dávid érkezett, de nem
jól találta el a játékszert. Az „eltört” labda Kapacina elől még elpattant, de a harmadik hullámban érkező Illés kíméletlenül vágta be a kapus mellett. (2-0)
Egy újonc - de közel sem esélytelen - csapat volt a TFCT ellenfele az ősz utolsó
hazai bajnokiján. A Füzesgyarmat több
nagy skalpot is begyűjtött már, így semmiképp sem lehetett biztosra venni a hazai sikert. A mérkőzésen a szép játékkal
szemben az akarás dominált jobban, a kevesebb hazai lehetőségből viszont a második félidőben kettőt gólra váltottak a fiúk. Összességében szinte végig a TFCT

akarata érvényesült a pályán, így teljesen megérdemelten tartotta itthon a három pontot.
Gerliczki Máté: Nem volt egy jó meccs,
és most még olyan jól nem is játszottunk,
de ilyen a futball. Oly sokszor nem tudtunk nyerni hazai pályán, amikor nagyon
jól teljesítettünk, most meg igen. Azért
azt tegyük hozzá, hogy még így is jobbak
voltunk a nagyon kellemetlen stílusú vendégeinknél.
Boros Tibor: Számunkra, mondhatni nagyon kellemetlen, hogy az igen visszafogottan játszó Tiszaújváros minimum en�nyivel jobb volt a mai találkozón. Több
elfogadhatatlan teljesítményünk is volt a
pályán.
*
További eredmények
Balassagyarmat - Cigánd 0-2

Asztalitenisz

Kosárlabda

A régió urai

Lucz Levente a dobogó tetején a vándorkupával.

A Sportcentrum eseményei
Sakk
16.30
Sakk
09.00
Sakk
09.00

November 16. (csütörtök)
Chess in the city
Nemzetközi sakkverseny		
Edzőterem
November 17. (péntek)
Chess in the city
Nemzetközi sakkverseny		
Edzőterem
November 18. (szombat)

Chess in the city
Nemzetközi sakkverseny		
Edzőterem
Labdarúgás
09.00 FCT - Hajdúböszörmény U19
Műfüves pálya
11.00 FCT - Hajdúböszörmény U17
Műfüves pálya
11.00 FCT - Karcag U15		
Füves pálya
13.00 FCT - Karcag U14 		
Füves pálya
Kézilabda
11.00 TSC- Balkány SE
bajnoki mérkőzés			
Játékcsarnok
Asztalitenisz
15.30 TSC- Andornaktálya
bajnoki mérkőzés		
Asztalitenisz-csarnok
November 19. (vasárnap)
Sakk
08.30 Chess in the city
Nemzetközi sakkverseny		
Edzőterem
Labdarúgás
10.00 U11 Bozsik torna			
Füves pálya
U13 Bozsik torna			
Műfüves pálya

11. oldal

A Tiszaújvárosi SC versenyzői uralták az
észak-magyarországi régiós újonc asztalitenisz bajnokságot.
Az év utolsó régiós ranglistaversenyét a
Pegazus-Andornaktálya SE rendezte meg,
ahol a TSC versenyzői érték el a legjobb
eredményt. A nyolc versenyszámból négyet sikerült megnyerni, ami mellé két
második helyezés is társult.
Az igazolt versenyzők U13-as versenyszáma házi döntőt hozott, melyet Fónagy-Árva Péter nyert meg nagy csatában
Köllő Ábel ellen. Ábel ezt követően az
U11-es korosztályban is megmérette magát, ahol nem talált legyőzőre.
Az U13-as korosztály igazolással nem
rendelkezők versenye is tiszaújvárosi sikert hozott, az első versenyén szereplő
Varga Bence aratott diadalt.
A lányok mezőnyében az igazolt versenyzők U11-es korosztályát Fónagy-Árva
Zsófia nyerte, míg az U13-as korosztályban ezüstérmet szerzett.

Kispályás labdarúgás

Fej-fej mellett

Újabb két fordulón van túl a Sport-Park
kispályás labdarúgó torna.
4. forduló: Sajó-Fenyő -Galaktikusok 3-0,
K.T.K.- Garázs FC 5-2; Konako - Grund
SC 2-2; Special J. - R.E.M. 0-2; Kesznyéteni SE - Keszi Legendák 2-4.
5. forduló: Keszi Legendák - Sajó-Fenyő
4-2; Grund SC - Special J. 0-2; Garázs
FC - Konako 1-6; R.E.M. - Kesznyéteni
SE 0-6; Galaktikusok - K.T.K. 7-3.
Öt forduló után az első három sorrendjében csak a gólkülönbség dönt - a Galaktikusok javára.

Illés találata állította be a végeredményt.
Salgótarján - Putnok 1-1
Tiszafüred - Nyírbátor 2-1
Gyöngyös - Monor 1-3
Debrecen - Jászberény 2-2
ESMTK - MTK II. (nov. 29.)
Tállya - DVTK II. 1-3
Következik a 15. forduló
2017.11.18., szombat 13:00
Cigánd - Tiszaújváros
Monor - Tiszafüred
Nyírbátor - Salgótarján
Putnok - Balassagyarmat
Füzesgyarmat - Tállya
2017.11.19., vasárnap 11:00
MTK II. - Gyöngyös
2017.11.19., vasárnap 13:00
DVTK II. - Debrecen
Jászberény - ESMTK

Diadal Fehérváron

Jackson (balra) 30 ponttal járult hozzá a győzelemhez. (Korábbi felvétel.)
Alba Fehérvár II - Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub
73-86 (21-20, 13-29, 18-23, 21-14)
Székesfehérvár, 100 néző. V.: Radnóti,
Reisz, Csallóközi.
Alba Fehérvár II.: Takács (4), Brbaklic
(28/3), Lévi (6), Varga (18/9), Papp (4),
Magda (-), Birkás (-), Nagy (-), Polster
(4), Kuttor (9).
Tiszaújvárosi Phoenix KK: Kiss (8), Pongrácz (5/3), Katlan (-), Jackson (30/3), Endrész (7), Pöstényi (6), Gáspár (11/3), Kovács Z. (6), Szilasi (11), Brugós (-), Orosz
(2).
Bár a tabella utolsó helyezettjéhez látogattak kosarasaink, nem lehettek biztosak a sikerben. A felkészülést nehezítette, hogy egy nap kivételével nem tudtak
teljes kerettel készülni a mérkőzésre, kisebb-nagyobb problémák miatt. A mérkőzés nehezen indult, a második és harmadik negyedben kialakított jelentős különbségnek köszönhetően aztán még az is
belefért, hogy az utolsó játékrészt magabiztosan hozza a hazai csapat. A Phoenix

öt győzelemmel és három vereséggel az
ötödik a tabellán.
Szendrey Zsombor: Hosszabb utazás után
az első negyedben nehezen lendültünk
bele. Szerencsére a második és harmadik negyedben a magunk játékát mutattuk, majd az utolsó tíz percben elkényelmesedtünk, de így is sikerült győznünk,
annak ellenére, hogy két kulcsjátékosunkat nélkülöztük.

Parádé és para
az utánpótlásnál
Parádés első negyedet produkáltak a Phoenix csikói (17-38), ami után úgy tűnhetett, a fiatalokat nem tudják megállítani a
budaörsiek. A végjáték azonban majdnem
olyan jól sikerült számukra, mint a Phoenix első negyede, így összességében 4
pontos hazai győzelem született.
Budaörsi DSE - T.újvárosi Phoenix KK
84 - 80 (17-38, 20-15, 18-16, 29-11)

12. oldal

Alapítványi köszönet

Kedves Szülők, Tisztelt Adományozók!
Köszönjük, hogy adójuk 1%-ának felajánlásával támogatták
a Széchenyi István Alapítványt. Az Önök felajánlása nagyban
segíti munkánkat!
Üdvözlettel:
Bajuszné Vaszilkó Tímea elnök

Rendezvények

2017. november 16.

