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Adventi hangverseny

Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját a Magyarok
Nagyasszonya Római Katolikus Templomba a 2017. december
13-án 18 órakor kezdődő Adventi hangversenyre, melyet a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány rendez.
A műsorban fellép a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola, a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola, a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola egyesített kórusa, a Vándor Sándor Zeneiskola növendékei
és tanárai, a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium kórusa, továbbá Ács Gabriella, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem végzős hallgatója (operaénekes).
A hangversenyre a belépés díjtalan.
Az alapítvány kuratóriuma

Új kazánt üzemelnek be

Erős hanghatás

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a TVK Erőműben új segédkazánt üzemelnek be, ami 2017. november 30-án kezdődik
és várhatóan egy hónapig tart. A munkálatokat az üzembe helyezés első hetében rendszeresen, később ritkábban erős hanghatás
kísérheti. Környékünk lakóitól a nyugalmuk esetleges megzavarása miatt ezúton is elnézést kérünk, megértésüket köszönjük!
MOL Petrolkémia Zrt.

Útlezárás lesz

Megálló-módosítás

A gazdasági társaságok 2016. évi adóbevallásai alapján készített megyei TOP 100-as listán a három vizsgált mutatóból
kettőben tiszaújvárosi cég áll az élen. Az egy lakosra jutó saját tőke, hozzáadott érték és személyi jövedelem tekintetében
kimagaslóan jók a tiszaújvárosi kistérség mutatói. Cikkünk a 3. oldalon.

Új esetkocsi

A tizenéves már öreg

Új, korszerűbb felszereltségű
esetkocsival bővült a Tiszaújvárosi Mentőállomás gépjárműparkja.
- Automata váltós és beépített fedélzeti
komputer van benne - mutatta az új járművet Lovas Attila, a Tiszaújvárosi Mentőállomás vezetője. - Sokkal könnyebben
kezelhető a fedélzeti egység, mint a régebbiekben. A belső felszerelésben a hordágy mozgatórendszere változott, aminek a segítségével az utastéren belül is
tudunk bizonyos testhelyzeteket kialakítani. Azért kaptunk új autót, mert a men-

Lovas Attila

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy
2017. december 9-étől december 24-ig fenyőfa-árusítás céljából lezárják a Bethlen Gábor út Építők útja - Rózsa út közötti szakaszát.
Fentiekre tekintettel a Tiszaszederkény városrész felé közlekedő helyi autóbuszjáratok útvonala módosul, a járatok a Bethlen
G. úti megálló helyett a Kazinczy úti (hotel mögötti) megállóban állnak meg.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Békéscsaba lépett előre

Magunkat vágtuk
kupán

A korszerű hordággyal az utastéren belül is tudnak testhelyzeteket változtatni.
tési törvény előírja, hogy 13 évesnél idő- reléssel (sebellátás, rögzítés, légútbiztosebb járművet nem lehet mentésre hasz- sítás), valamint félautomata defibrillátornálni. A mi mentőállomásunkon is dol- ral (AED), esetleg vércukormérővel rengoztunk ilyen mentővel, és mivel elérte a delkezik. Gyógyszerekből is csak az alap„ nyugdíj korhatárt”, így ezt az újat kap- vetők találhatóak meg a mentőben. Sürtuk helyette. Az új esetkocsi mellett van gős mentőfeladatok, mentési készenlémég egy kocsink, ami szintén esetkocsi- tet igénylő őrzött szállítások elvégzéséként szolgál, illetve egy régebbi gépjár- re szolgál. Az esetkocsiban a gépkocsivemű, amit mentőautóként használunk. Így zető, mentő-szakápoló és mentőtiszt vagy
három autó dolgozik a nap 24 órájában mentőorvos teljesít szolgálatot . A mentőTiszaújvárosban és vonzáskörzetében.
ben is megtalálható alapfelszerelés kiegéAz eset- és a mentőkocsi között a leglé- szül lélegeztető géppel, gyomormosó felnyegesebb különbség, hogy a mentőko- szereléssel, számos különféle gyógyszercsin mentőgépkocsi-vezető és mentőá- rel. Feladata elsősorban a mentés és az őrpoló dolgozik. Egészségügyi alapfelsze- zött betegszállítás.

A Békéscsaba 2-0-ás vezetésénél Pap Zsolt hagyott ki ordító helyzetet.
Nem sikerült a továbbjutás a Magyar Kupában a
TFC Tiszaújváros labdarúgó csapatának.
A legjobb 32 között a Békéscsaba 1912 Előre NB II-es csapatát fogadta a Tiszaújváros és 1-0-ás félidő után 2-0-ás vereséget
szenvedett. Alakulhatott volna másként is az eredmény, a TFCT
ugyanis öt nagy helyzetet is kihagyott. A viharsarkiak ugyanakkor kétszer veszélyeztettek igazán, és mindkettőből gólt szereztek.

Sokféle

2. oldal

Közlekedésre, balesetmegelőzésre koncentrálva

Sulizsaru program

Kapitányságunk 2017. évi egyik fő feladata, hogy javítsunk illetékességi területünk közlekedési, baleseti helyzetén. Idén
erre alapoztuk a város által támogatott
Sulizsaru elnevezésű programot is.
A program elsősorban az általános iskolás
gyerekeket érinti, 2017-ben a város négy
iskolájában.
Eddig a két iskolában megtartott előadások és vetélkedők témái is elsősorban
közlekedési jellegűek voltak. A gyerekek
- korukhoz igazítottan - többek között
KRESZ TOTÓ-t is kitöltöttek.
Némely kisiskolás a rendőröket is meglepő ismeretekről tett tanúbizonyságot.
Az előadásokon a kollégák elsősorban a
gyerekeket érintő veszélyforrásokról, a
helyes közlekedésről adtak tájékoztatást.
Így többek között téma volt a kerékpáros
közlekedés, a láthatóság, a gyalogos közlekedés szabályai, a téli közlekedés veszélyei, stb.
A gyerekek élvezettel hallgatták az előadásokat, örömmel vettek részt a versenyeken.
A díjak között különféle kerékpáros fel-

Sok-sok hasznos ajándékot, díjat kaptak a gyerekek.
szereléseket, sisakokat, lámpákat, fényvisszaverő prizmákat, karperecet, mellényt, kerékpáros kulacsot vehettek át, illetve vesznek majd át a gyerekek.
A program befejezésekor a tervek szerint
195 gyerek részesül majd különféle díjazásban, elismerésben.

kronika@tiszatv.hu

Köszönet
az adományozóknak!

Az MSZP helyi szervezete és nőtagozata által 2017 októberében
szervezett ruhagyűjtési akciónk is sikeres volt. Ez nem sikerülhetett volna az Önök, a tiszaújvárosi és Tiszaújváros környéki
lakosok nélkül. Közel 245 zsák ruha, ágynemű, cipő, 5 db televízió, és nagyon sok műszaki cikk, könyv és játék érkezett be.
Ezen kívül 12 esetben ajánlottak fel bútort, ülőgarnitúrát, matracokat, fürdőszobai felszereléseket, melyek telefonos közvetítés alapján helyben találtak gazdára. A helyi igények kielégítése
után a többi beérkezett ruhákat, cipőket és egyéb adományokat
november 21-én szállították el Szerencsre.
A beérkezett plüss állatokat december 6-án, a télapóünnepségen
fogjuk szétosztani a gyerekek között.
Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult adományával a sikerhez, külön köszönet a nőtagozat tagjainak önzetlen segítségükért.
Vendlerné Polyák Ilona, az MSZP nőtagozat vezetője

Egyik
Ezzel a rejtvénnyel véget ér novemberi
sorozatunk. A megfejtéseket december
5-ig egyben várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai úton
a 3580 Tiszaújváros, Szent István út
16. címre.

Kapitányságunkon kiemelten fontosnak
tartjuk a helyes közlekedésre való nevelést, melynek egyik fontos állomása lehet az említett program hatékony végrehajtása.
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

Közlemény

Ünnepi piac és vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a tiszaújvárosi, Tisza úti piac és vásár december hónapban a karácsonyi ünnepekre való tekintettel a megszokottól eltérően üzemel.
A piac nyitvatartási ideje:
2017. december 01-én 0700 – 16 00 óráig
2017. december 08-án 0700 – 16 00 óráig
2017. december 15-én 0700 – 16 00 óráig
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

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.

2017. november 30.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot december 3-ig (vasárnapig)
a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd
december 4-től (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-18		
8-12
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
Remény Gyógyszertár
8-17		
8-12
Tisza Gyógyszertár
8-20		
8-20
8-19
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

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.

A Krónika elérhetőségei:

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

Egyházi hírek
Római katolikus
Csütörtökön, pénteken 8:30 órakor, kedden, szerdán és szombaton 18:00 órakor, vasárnap 11:00 órakor lesznek szentmisék
templomunkban.
Gyűjtés: a Karitász javára.
Szombaton délelőtt 10 órától adventi koszorúkészítés lesz a
hittanos gyermekek részvételével a plébánián.
Egyházközségünk adventi lelkigyakorlata december 9-én,
szombaton délután lesz a plébánia közösségi termében. A lelkigyakorlat vezetője Varga József atya, aki pappá szentelése
után 2001-2003-ig Tiszaújvárosban volt káplán. Jelentkezni
lehet november 30-ig.

Görögkatolikus
Pénteken és szombaton 8:00 Szent Liturgia, 17:00 vecsernye.
Vasárnap 10:00 utrenye, 11:00 Szent Liturgia (a végén mikuláscsomag-osztás a gyerekeknek). Hétfőn 17:00 vecsernye.
Kedden 16:30 vecsernye. Szerdán Szent Miklós püspök emlékét ünnepeljük. 17:30 Szent Liturgia.

Református
Tiszaújváros:
November 30. csütörtök 17.00 óra - bibliaóra. December 2.
szombat 16.30 óra - ifjúsági bibliaóra. December 3. vasárnap
11.00 óra - istentisztelet, az imateremben az istentisztelet ideje alatt gyermekeknek lesz foglalkozás, 15.00 óra - konfirmációi előkészítő.
Tiszaszederkény.
December 3. vasárnap 10.00 óra - istentisztelet
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Gáll Ferencné
(szül: Oláh Erzsébet)
temetésén megjelentek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa 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 Önkormányzata l Hirdetésfelvétel: Tiszaújvárosi
Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Inform Média Lapkiadó Kft. Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyomdai munkák: Inform Média Lapkiadó Kft. Debrecen l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133
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Partnerkapcsolatok

Lengyel látogatók

Drón-felvétel Zawierce-ről.
Négytagú delegációval érkezett látogatóba lengyel
partnerünk, Zawierce járás küldöttsége. A sziléziai vajdaságból jött vendégek nálunk töltötték a
hétvégét, háromnapos ittlétük alatt megismerkedtek a város kulturális nevezetességeivel, intézményeivel, de ellátogattak Tokaj-hegyaljára is.
A 120 ezer lakosú lengyel járáshoz tíz község tartozik, székhelye az ötvenezer lakosú Zawiercie, melynek járási elnöke Krzysztof Wrona, a hivatal alelnöke Boguslaw Piotrowski és az
ügyvezetőség két tagja, Maria Milejska és Rafal Porc érkezett
hozzánk látogatóba. A küldöttséget Bráz György polgármester,
dr. Fülöp György alpolgármester, valamint dr. Juhos Szabolcs
jegyző és dr. Kardos András aljegyző fogadta. A vendégek és
vendéglátóik ellátogattak a Barátság kertjébe, a partnervárosokat jelképező kopjafákhoz, megnézték a városházát, a Derkovits
Kulturális Központot, a Sportcentrumot és a termálfürdőt.
- Lengyel partnerünk delegációja nem tudott eljönni hozzánk az
augusztusi Városnapokra, így most pótoltuk ezt az elmaradt látogatást. Fontosnak éreztük ezt, hiszen elnök úr még nem járt
nálunk, most bemutatjuk városunkat, amire mi büszkék vagyunk - mondta Bráz György.
- Nagyon élénk a kapcsolatunk - mondta Krzysztof Wrona, Zawiercie Járás Hivatalának elnöke. - A régi lengyel-magyar hagyományra építettük a mai modern kapcsolatot, eszmecserét. Sok
ilyen rendezvény van, amin közös delegációink részt vesznek,
jó alkalmak ezek a találkozásra, akár a mi otthonukban, akár
itt önöknél. Ezeken bemutatjuk a lengyel járás nevezetességeit, gazdasági fejlődésünket, kultúránkat. Mi nagy barátsággal viseltetünk a tiszaújvárosiak iránt, örülünk, ha meglátogatnak és
örülünk, ha jöhetünk.
Rövid városnéző körútjuk után gyorsan kialakult bennük a kép
településünkről, éppen az a kép, amit a városvezetés igyekszik
kialakítani döntéseivel, fejlesztési terveivel.
- Nagyon szép Tiszaújváros, csodálatosan össze van hangolva
a városfejlesztés építészeti szempontból, a városi tájkép szempontjából - tette hozzá a járási hivatal vezetője. - Látszik, hogy
úgy alakították ki, hogy az emberek jól érezzék magukat. Embereknek építették, élhető, lakható környezetet. Tetszenek az urbanisztikai elképzelések, érezhető, hogy nagy hangsúlyt fektet a
városvezetés arra, hogy az emberek jól éljenek, jó körülmények
között, kulturált környezetben. Látszik az összehangolt koncepció, ami az emberekre összpontosít.
berta

A Barátság kertjében.

Csoportkép is készült.

Aktuális

3. oldal

Megyei TOP 100

Tiszaújváros változatlanul az élen

A gazdasági társaságok 2016.
évi adóbevallásai alapján készített megyei TOP 100-as listán a három vizsgált mutatóból kettőben tiszaújvárosi cég áll az élen. Az egy lakosra jutó saját tőke, hozzáadott érték és személyi jövedelem tekintetében kimagaslóan jók a tiszaújvárosi kistérség mutatói.
Az Észak-Magyarország című megyei
napilap 18 évvel ezelőtt állította össze
először a megyei TOP 100-as listát. A korábban önkéntes bevalláson alapuló rangsor 2006 óta az adóhatósághoz beérkező
bevallások alapján készül.
A múlt héten megjelent kiadványban a
100 legnagyobb hozzáadott értékkel, a
100 legnagyobb nettó árbevétellel rendelkező társaság, illetve a 100 legnagyobb
foglalkoztató szerepel. Mindemellett a
TOP 100 további adatokat, elemzéseket
is közöl a megye, a járások gazdaságáról.

Élen, dobogón
A hozzáadott érték alapján felállított listát
a MOL Petrolkémia Zrt. vezeti 129 milliárd 551 millió forinttal. E kategóriában a
2. helyen a BorsodChem Zrt. áll 86 milliárd 097 millió forinttal. Az ugyancsak
tiszaújvárosi Jabil Circuit Magyarország
Kft. foglalja el 39 milliárd 586 millió forinttal a harmadik helyet. Az első 20ban még egy tiszaújvárosi cég található.
A Columbian Tiszai Koromgyártó Kft. a

Épül a Jabil új logisztikai központja.
17. (5.501 millió forint). A 100-as listát
böngészve egyébként további 11 tiszaújvárosi vállalkozást találhatunk.
Az elmúlt évben a legnagyobb nettó árbevételt a BorsodChem érte el megyénkben, 437 milliárd 438 millió forinttal. A
MOL Petrolkémia 348 milliárd 814 millió forintja a 2. helyet jelenti a cég számára. E rangsorban is a Jabil szerezte meg a
3. helyet 335 milliárd 652 millió forinttal.
Tiszaújváros gazdasági erejét jelzi, hogy
a Jabil Hungary LP Kft. a 9., a Taghleef a
18., a Columbian a 20., az INNO-COMP
Kft. a 22. A listán további hat tiszaújvárosi társaság is fellelhető.
A két harmadik hellyel már rendelkezdő
Jabil a foglalkoztatás terén vitte el a pálmát, a cég átlagos állományi létszáma
3877 fő volt 2016-ban. Itt kevésbé elő-

Vezetői vélemények

A TOP 100 rövid nyilatkozatokat is közöl a gazdaság főszereplőitől. Az alábbiakban ezekből szemlézünk.
Zsinkó Tibor, vezérigazgató, MOL Petrolkémia Zrt.
Jövőre elindul a termelés a MOL és a japán JSR Corp. közös tiszaújvárosi műgumigyárában, amely évi 60 ezer tonna
szintetikus gumit termel majd, de a beruházásokkal továbbra
sem állunk le. Nemrég jelentettük be, hogy Tiszaújvárosban
építjük közel 1 milliárd eurós költségvetéssel azt a komplexumot, amely a MOL-csoport és Borsod-Abaúj-Zemplén megye legnagyobb organikus beruházási projektje lesz a következő öt évben. A beruházásnak köszönhetően a MOL lesz az
egyetlen integrált poliolgyártó Közép-Európában, amely a kőolaj-kitermeléstől kezdve a poliolok gyártásáig integrált értéklánccal rendelkezik.
A poliolüzemnek köszönhetően egy újabb, világszinten is keresett termék gyártása
kezdődik nálunk, ami hozzájárul majd Tiszaújváros elismertségéhez a nemzetközi
vegyiparban. Ráadásul a beruházással közel 200 közvetlen, hosszú távon is fenntartható, nemzetközi szinten versenyképes munkahelyet teremtünk.
Győri Péter, ügyvezető igazgató, Jabil Circuit Magyarország Kft.
A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a Jabil 2017-ben is
megőrizte stabilitását és sikerességét az autóiparban, telekommunikációban, számítástechnikában és adattárolásban, ipari elektronikában, valamint orvosi elektronikában. A tiszaújvárosi gyár,
amely Európában a legnagyobb, világszinten a harmadik legnagyobb gyáregysége az anyavállalatnak, intelligens gyárrá vált,
ami biztosítja versenyképességünk növekedését. Idén tettük le a
Jabil új logisztikai központjának alapkövét. A 16700 m2-es épület bérlésével a tiszaújvárosi leányvállalat raktározási kapacitásai jelentősen megnőnek,
bővíthetjük szolgáltatásaink körét partnereink számára. A létesítmény a vállalat teljes ellátási láncának működési hatékonyságát növeli, az új munkaterületek közelsége pedig a
raktári tevékenységet ellátók munkájára is pozitív hatással lesz.
Bráz György, polgármester.
Nagyon fontos gazdaságtörténeti események zajlanak Tiszaújvárosban. Az önkormányzat követte, amit elődeinktől láttunk,
azt, hogy figyelni kell a város gazdaságára, mert ezt a várost az
ipar hozta létre és élteti. Mindenkor meg kell tenni azokat a lépéseket, melyekkel ez fenntartható és fejleszthető. Az idő igazolta, hogy helyes döntés volt az ipari park létrehozása, hiszen
108 hektáron hoztuk létre a parkot, és mára ott tartunk, hogy
gyakorlatilag nincs olyan közművesített ipari terület amit értékesíteni tudnánk. Örülünk annak, hogy azok a tárgyalások,
melyeket az Infogrouppal és a Jabillel folytattunk, eredményesek voltak, és épül a
16 ezer négyzetméteres logisztikai központ. Helyes döntés volt az is, hogy új gazdaságfejlesztési stratégiát, ennek alapján a helyi adóterheket csökkentő adópolitikát fogadott el a város képviselő-testülete. Ennek eredményeként létesült a butadién üzem, épül a műgumigyár és valósul meg a MOL poliol projektje. Nem csak Tiszaújváros, hanem a környék számára is felsejlik tehát egy olyan jövőkép, hogy itt
jó lesz élni, lesznek munkahelyek, és az adókból olyan közösségi pénzek, amelyekből együtt tudunk gondolkodni közös jövőnkről.

kelőek a további tiszaújvárosi helyezések - ami jelzi a magas hatékonyságot is
- egyedül a MOL Petrolkémia fért be az
első húszba. A 876 fős átlagos állományi
létszám a 12. helyet jelentette számára.
A TOP 50-ben van még a TiszaTextil Kft.
(282) és a Taghleef (211). A Remat Hulladékhasznosító Zrt. az 51. (185), a Tisza Automotive Kft. az 56. (170) a listán,
melyen további 5 tiszaújvárosi székhelyű
vállalkozás szerepel még.
A kiadvány további adatokat és elemzéseket is közöl a megye gazdaságáról. Például az egyes térségek teljesítményéről, fejlettségéről.

Kiemelkedők vagyunk
A különböző szempontok együttes mérlegelése alapján három járás (Miskolc, Kazincbarcika, Tiszaújváros) viszonylag fejlett gazdasággal rendelkezik, míg a többi
13 járás gazdasága fejlődőnek tekinthető.
A gazdasági különbség alapja az, hogy a
befektetett saját tőke 80,2 százaléka a három kiemelt járásban koncentrálódik. Így
a gazdaságilag fejlettebb három térségben
működő társas vállalkozások összességében tőke- és eszközerősebbek (az összes
eszköz 80,4 százalékát birtokolják), ezért
a vállalkozások fejlesztéséhez, bővítéséhez szükséges saját források is jobban
rendelkezésre állnak.
A kiemelt járások együttesen a megye területének 21,6 százalékát, lakosságának
50,4 százalékát képviselik, és az átlagos
állományi létszámban megjelenő megyei
foglalkoztatottak döntő hányada (68,3
százaléka) ezekből kerül ki.
A kiemelt járások közül Miskolc, mint
megyeszékhely, csaknem minden adat
vonatkozásában a bázisévet meghaladó
értékeket ért el 2016-ban, és járásaink között az első helyen áll. A nettó árbevétele (1333,4 milliárd forint) ugyan - a több
vállalkozásból, magasabb létszámból
adódóan - nagyobb, mint Tiszaújvárosnak vagy Kazincbarcikának, de Tiszaújvárosban az abszolút értékű export tárgyévi összege (604 milliárd forint), Kazincbarcikán a hozzáadott érték bázisévhez képesti növekedése (+33,8 százalék)
volt magasabb 2016-ban, mint Miskolcon. A növekedés utóbbi járások esetében
a vegyiparhoz köthető.
A járásokban működő vállalkozások hatékonyságát - más mutatószámok széles köre mellett - az egy fő állományi létszámban foglalkoztatott munkavállalóra eső
előállított hozzáadott értékkel, mint vállalkozási jövedelemtermelő képességgel mérhetjük leginkább. Megállapítható, hogy járásaink közül Kazincbarcika
és Tiszaújváros mind a fajlagos élőmunka-költség, mind a fajlagos hozzáadott érték vonatkozásában meghaladja az országos átlagot, sőt megyénk kiemelt járásainak átlagát is. Ez azt jelenti, hogy e járások olyan társas vállalkozásokkal rendelkeznek, melyek mind a vállalkozási,
mind a személyi jövedelem szempontjából kiemelkedőek.
F.L.
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16 tonna, 13 autó

Rendkívül kevés lom

Október elsejétől új közszolgáltató, a BHM Nonprofit
Kft. végzi a hulladékgazdálkodási tevékenységet városunkban. A korábbiakban
megszokottakkal ellentétben
változik a lomtalanítás menete, most azonban egy rendkívüli akciót tartottak, a régi módon.
November 25-én reggel 7 órakor indultak
el a járművek, hogy összeszedjék a már
olykor előző este kihelyezett lomhulladékot. Stábunk is útnak indult este és persze másnap reggel is, a két „látvány” köszönőviszonyban sem volt egymással.
Az esti hulladékok nagy része - nyilván
a még használható állapotban lévő bútorok, egyebek - reggelre eltűntek. Így a
szolgáltatónak már kevés maradt, összesen mintegy 16 tonna. Az út szélére kikészített lomok eltulajdonítása illegális tevékenység, mégis sokan, sokféle módon
szállították el a számukra hasznosnak
ítélt szemetet. A viszonylag kis mennyiség oka lehet az is, hogy - sajnos - sokan
akció nélkül az év bármely időpontjában
is kihelyezik a lomot, amit aztán a Városgazda Kft. gyűjt be.

Ladányi-Kubus Valéria
Városunkban évente négyszer rendeznek
veszélyes hulladékgyűjtést, és ott a hulladékudvar is, valamint a lomtalanítási akció. Sokan élnek ezekkel a lehetőségekkel.
- Amit már nem használunk, azt ki szoktuk rakni - mondta Sági Miklós -, az autó
akkumulátort a veszélyes hulladék gyűjtésekor, és minden olyan dolgot, ami már
nem kell.
- Sok hulladék összegyűlik egy háztartás-

Néhányan megunt bútoraiktól szabadultak meg.
ban - mondta Csécsi Zoltán -, fáradt olaj,
használt gumik, maradék festékek. Ezeket
a veszélyes hulladékgyűjtéskor szoktuk
kihelyezni. Ami viszont olyan, azt eltüzeljük, kint lakunk ugyanis Szederkényben.
A rendkívüli lomtalanítási akciót alvállalkozó bevonásával végezte a BMH Nonprofit Kft. Lapunk kérdéseire a MiReHuKöz Nonprofit Kft. PR és marketing munkatársa, Ladányi-Kubus Valéria válaszolt.
- Szombaton végeztük a lomtalanítást,
13 tömörítő és hulladékgyűjtő járművel mondta Ladányi-Kubus Valéria -, illetve
további két jármű állt a telephelyen rendelkezésre a nagyobb méretű lomhulladékok elszállítására. Kicsivel több, mint
16 tonna hulladékot sikerült begyűjteni,
ami alulmaradt egy ilyen nagyságú városhoz képest a megszokott mennyiségektől. Nagyjából 150 tonnára számítottunk. A mostani mennyiség annak ellenére is kevés volt, hogy mind az önkormányzat, mint a szolgáltató kommunikálta ezt a lakosság felé.
- Terveznek-e a jövőben ilyen rendkívüli
alkalmakat?
- Az idén megtörtént mind a két lomtalanítási lehetőség, tehát a lakosság mind a
két alkalommal igénybe vette ezt a lehetőséget. 2018. január 1-jétől a BMH Nonprofit Kft. teljesen új rendszerben indítja a
lomtalanítást. Ezúttal nem előre meghirdetett időpontban lesz a lomtalanítás, hanem
teljesen a lakossági igényekhez igazodva a lakossal egyeztetett időpontban. Ezt
úgy kell elképzelni, hogy ha a lakos tervezi, hogy - mondok egy időpontot - március 6-án lomtalanítani szeretne, ezt jelzi
az ügyfélszolgálatunknak telefonon vagy
e-mailben. Akkor meg kell, hogy adja szá-

munkra, hogy milyen lomhulladékot kíván kihelyezni, nagyjából milyen mennyiségű lom van. Valamint megadja az elérhetőségét és a szállítási címet, amin értesíteni tudjuk később a szállítás időpontjáról. Aztán kollégáink a járatterveinket figyelembe véve, a lakos igényeit is szem
előtt tartva egyeztetnek és visszaigazolnak
neki egy időpontot, amikorra kihelyezheti
a hulladékát. Fontos még elmondani, hogy
a www.bmhnonprofit.hu oldalon találnak a
lakosok erre a célra letölthető dokumentumot, melynek segítségével igényelni tudják a lomtalanítást. Ezt ki kell tölteniük
és az info@bmhnonprofit.hu email címre kell elküldeniük.
- Tiszaújvárosban egyébként ez már működik, mióta önök a közszolgáltatók.
Volt-e már ilyen igény?
- Egyetlenegy ilyen igény jelentkezett,
egy társasház részéről, de mivel meghirdettük ezt a rendkívüli alkalmat, ezért ennek keretében zajlott a lomhulladékok eltakarítása.
- A képviselő-testület legutóbbi ülésén elhangzott, hogy itt Tiszaújvárosban is szeretnének ügyfélszolgálatot nyitni. Történt-e már ebben előrelépés?
- A közszolgáltató és a város igényei ös�szecsengenek az ügyfélszolgálati irodát
illetően. Jelenleg a folyamat ott tart, hogy
a város keresi azt az ingatlant, azt a helyiséget, ahol ez megvalósulhat. Fontos,
hogy olyan helyen jöjjön ez létre, ahol
a lakosok jól elérhetnek minket, illetve
az infrastruktúra is rendelkezésre áll, és
amint ez megtörténik, a lakosokat a szokott módon értesíteni fogjuk az iroda helyéről és elérhetőségéről.
Fodor Petra

Koromgyári sportrangadó
A Birla Carbon magyarországi gyára
(Columbian Tiszai Koromgyártó Kft.)
csatlakozott a Dr. Pepper Holding Kft. jótékonysági felhívásához, részt vett az V.
Sportrangadó rendezvényen, ahol a régió
több vezető gazdasági szereplője is képviseltette magát egy-egy focicsapattal. A
barátságos mérkőzésekre a nevezési díj
mellett felajánlásokat fogadtak a Velkey
Gyermekegészségügyi Központ Gyermeksebészeti-, Traumatológiai és Égési Osztálya számára, hogy klímaberendezést tudjanak vásárolni a kórtermekbe.
A hivatalos átadási ünnepség 2017. november 20-án volt a Gyermekegészségügyi Központban, ahol a Dr. Pepper Holding Kft. ügyvezetője, Hegedűs Roland
adta át a felajánlásból összegyűlt 720,000
Ft értkű 5 db klímaberendezést az osztálynak. Az eseményen az osztály orvosai mellett jelen volt Papp Tibor, a BAZ
Megyei Központi Kórház orvosigazgatója, valamint a támogató vállalatok képviselői is. A koromgyár részéről az ünnepségen Deim Tamás Compliance Manager,
Leskovics Miklós EHS igazgató és Petrányiné Makó Viktória irodavezető voltak jelen. A hivatalos ünnepség után lehetőség nyílt a gyerekek meglátogatásá-

2017. november 30.

Díjazott törzsvédelem

Fehérre festett
facsemeték

Új ültetésű díszfáknál gyakori probléma, hogy törzsvédelem
nélkül nyáron túlzottan fölmelegszik a törzs, illetve télen fagylécesség keletkezik. Mindkét abiotikus tényező az újonnan telepített fák korai pusztulásához vezethet. Eddig az érzékeny fák törzsének védelmére jutazsákból készített takarást biztosítottunk,
ez a módszer költséges és a kártevők a jutazsák védelmében télire behúzódnak, ezáltal felszaporodhatnak. Németországban fejlesztették ki a „Sunreflex” folyékony (kenhető és permetezhető) törzsvédő szert, amely 2016-ban a Nürnbergi GaLaBau kertészeti kiállításon innovációs különdíjban részesült. Tiszaújváros önkormányzata megbízásából ősszel 105 db többször iskolázott, földlabdás lombhullató díszfát ültettünk el, melyek törzseit a korszerű és környezetbarát szerrel kezeltük. A gyártó tanúsítása szerint a szer öt évig biztosítja a fák hő- és fényvédelmét.
Kerékgyártó István ügyvezető,
Tiszaújvárosi Városgazda Kft.

Különleges kiállítás

Angyalok szárnyán
Szederkényben

Tizenkét év alatt 270 angyalt gyűjtött össze Lukács Gyuláné, aki
most az Óvárosi Kult Galériában mutatja be gyűjteményét. A
sok vásárolt és ajándékba kapott apró tárgy mellett saját készítésű angyalait is megtekinthetik az érdeklődők. Az Angyalok szárnyán című gyűjtemény 2018. január 5-ig látogatható az Óvárosi Kult Galériában.

Szülők-nevelők

Jótékonysági
iskolai bál

Öt klímaberendezést vásároltak a felajánlásokból.
ra, ahol apró ajándékokkal kedveskedtek
a gyógyuló kicsiknek.
A Birla Carbon elkötelezett a fenntartható fejlődés mellett a társadalmi szerepvállalás felé; rendszeresen támogatja a gyermekeket, az oktatási intézmények munkáját, valamint szem előtt tartja Tiszaújváros fejlődését, a zöld területek megújulását.

A hagyományokat követve november 24-én szülők-nevelők bált
rendezett a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola. Sokan ülték körül az Arany Holló étterem asztalait, hogy
megtekintsék az iskola növendékeinek műsorát és együtt szórakozzanak, illetve adakozzanak. Voltak ugyanakkor olyanok is,
akik támogatójegyet vásárolva jótékonykodtak, ezzel is segítve
az intézmény nevelési célkitűzéseinek megvalósítását.

2017. november 30.
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Tiszaújvárosi Gyűjtőpont
Kedves Olvasóink!
Szerkesztőségünk csatlakozott a Baptista Szeretetszolgálat Cipősdoboz akciójához, sőt, büszkén mondhatjuk, hogy mi lettünk a Tiszaújvárosi Gyűjtőpont! Ez azt jelenti, hogy hozzánk hozhatják be az ajándékba elkészített cipősdobozokat, átvesszük, majd december 17-én a Karácsony a dobozban című ünnepi műsorunkban átadjuk azokat a Baptista Szeretetszolgálat képviselőjének, hogy juttassa el a rászoruló
gyerekeknek.
Cipősdoboz átvétel: 		

hétfőtől – péntekig:
9.00-15.00

Tiszaújváros, Szent István út 16.
Jónak lenni jó!
Tisza Média szerkesztősége
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Gondolatok a tél kezdetén

Győztesek és legyőzöttek

Az utolsó „ember” hónap deres háztetőkkel köszöntött be, ezzel is jelezve a tél
kezdetét. Korán sötétedett, mint ilyenkor mindig. Nem gyújtott világot. A barátságos szobában csak a halkan duruzsoló kandalló meleget sugárzó lángja adott
fényt és vetített imbolygó árnyakat az
öreg falakra. Hosszú fehér szakállát végigsimítva a fotel kopottas fejtámlájához
hajtotta ősz fejét. Talán egy kicsit el is bóbiskolt, ahogy idős emberekkel szokott az
lenni délutánonként. Ismerős képek jelentek meg lecsukott szemhéja mögött. Égbenyúló havas hegycsúcsok, a nap sugarait csillámló fénypontokra törő, fodrozódó tengerszemek, lakóiknak életet és rejteket egyaránt adó zöldellő erdők és mezők, csörgedező patakok, és hömpölygő
folyók, a tekintetet a végtelen felé irányító hullámzó tengerek és óceánok, melyeket minden évben végigjár egyszer. Megannyi szépség ezen a bolygón, melyhez
hasonlót eddig nem talált a világűrt kutató emberi tekintet sem közeli, sem távoli világokban. A földrengések, vulkánkitörések és más elemi csapások okozta hibákat eddig mindig kijavította az egyensúlyra törekvő természet, az emberek által okozta károkkal azonban mintha egyre nehezebben birkózna meg. Nem kell
félteni! Azokat is ki fogja javítani. Mint
ahogy tette azt ettől sokkal nagyobb, például a hüllők kipusztulásához vezető kataklizma után is. Igaz, az élővilág nehezen tért magához, de megtette, sőt egy
magasabb szintre emelkedett. Legalábbis ami az embert, mint a világ törvényeit
folyamatosan kutató és felfedező, a meglévő elemeket felhasználó, alkotni képes, gondolkodó lény megjelenését jelenti. A megszerzett tudás és képesség azonban tévutakra is vezethet, és ha nem sikerül korrigálni mondjuk az esőerdők kiirtása és a levegőszennyezés okozta károkat,
akár az élővilág ellen is fordulhat.
Van azonban valami, egy folyamatosan
ismétlődőnek tűnő hiba, amit az emberiségnek sehogy sem sikerül levetkőznie.
Nem más, mint az, hogy embertársaink
lelkében ismétlődő módon okozunk sérüléseket, melyek romboló ereje legalább
olyan súlyos, mint a természet károsítása.

kronika@tiszatv.hu
Egészségmegőrzés

Csak a halkan duruzsoló kandalló meleget sugárzó lángja adott fényt.
Elkerülésükre a vallások szent könyvei és
az emberiség neves bölcselői is példázatokkal figyelmeztetnek évezredek óta.
Tisztességben megőszült fejjel azt tapasztalta, hogy hiába vannak minden helyzetre érvényes, a belső békét megtartó, tartalmas életre vonatkozó bölcs tanácsok,
mégis szinte mindenki, mindig elköveti
ugyanazokat a hibákat. Életünk első percétől arra ösztökélnek minket, hogy legyünk a legügyesebbek, legokosabbak, a
lehető legjobbak, ily módon megalapozva egy dolgos, megelégedett életet magunknak. Ez mindaddig rendben is van,
amíg meglévő tehetségünk kibontakoztatása, és nem mások legyőzése a cél. Az
előző feltételezi a szorgalmas és alázatos
munkát, ami kimagasló tehetségek esetén az emberiséget is gazdagítja. Átmenetileg, az emberek alkotóképes korszakában ez eredményezheti azt is, hogy valaki
a legkiválóbb legyen a tudomány vagy a
művészet egy-egy bizonyos területén, de
az ilyen szemlélettel élőt az sem zavarná,
ha mindezért nem kapna semmilyen elismerést. Nincs ilyen igénye. Ha azonban a
mások legyőzése az elsődleges cél, az a
győztes és a legyőzöttek közötti konfliktusok sokaságát eredményezi, ami mindnyájuk számára nehezen gyógyuló lelki
sérüléseket okoz.
Fázni kezdett. Tett néhány fahasábot a
még izzó parázsra. Tekintete az újraéle-

dő lángokba révedt. Egy magyar olimpiai bajnok úszónő könyvének a címe jutott
eszébe: „Sírni csak a győztesnek szabad!”
Elgondolkodtató mondat. Azt is tükrözi,
hogy csak akkor tanuljuk meg, hogy egyegy törekvésünk javunkra vált vagy sem,
ha tőlünk telhetően a végsőkig kipróbáljuk benne magunkat. Csak így tapasztaljuk meg annak minden előnyét és hátrányát. Amíg át nem éljük, addig hiába minden bölcselkedés, a célhoz vezető út lelki sérülései nem kerülhetők el. Régen lemondott már arról, hogy „okos” tanácsokat adjon segítségre szoruló embereknek. Mára már csak a gyerekeket szeretné megmenteni attól, hogy anyuka vagy
apuka kudarcba fulladt álmainak megvalósítói legyenek. A szülők inkább abban
segítsék őket, hogy felismerjék saját tehetségüket, és azt igyekezzenek kibontakoztatni a maguk és mások javára. Ezért
aztán az idén különösen fog ügyelni arra,
hogy az ajándékok, vagy azok hiánya ne
jutalom- vagy büntetőjelleget öltsenek,
hanem a felnőttek szívből jövő szeretetét
tükrözzék. Csizmát húzott, felvette piros
kabátját, csúcsos süvegét, és pásztorbotjára támaszkodva, hátán teli puttonyával
elindult hosszú útjára. Nem késlekedhetett! December 6-án reggelre minden kis
cipőben ott kell, hogy legyenek gondosan
összekészített apró csomagjai.
Szrogh Károly
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Iskolások a szerkesztőségben

Felnőttek világa

Pályaorientációs napot tartottak múlt héten a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskolában. Ezen a napon különböző
szakmákkal ismerkedtek meg a tanulók. Az iskola falain belül a
fafaragás, hímzés, fazekasság, gyertyaöntés alaplépéseit próbálhatták ki a vállalkozó kedvűek. Voltak olyan osztályok is, melyek különböző munkahelyekre látogattak el, hogy testközelből
is belelássanak a felnőttek világába. Többek között kozmetikus
és fodrász szalon, állatorvosi rendelő, valamint a Tisza TV és
Krónika szerkesztősége is fogadta a kíváncsi iskolásokat.

kronika@tiszatv.hu

Kölni karnevál

Az Eötvös gimnázium német munkaközössége versenyt szervezett diákjainak a kölni karnevál tiszteletére. Ez az ünnepségsorozat több száz éves múlttal dicsekedhet, és az ország valószínűleg legbohókásabb eseménye.
A csapatok vicces jelmezekben jelentek meg és karneváli indulókra vonultak be, ami megalapozta a jó hangulatot. Rendkívüli élmény volt számomra a részvétel, hiszen olyan izgalmas és
változatos feladatokban mértük össze tudásunkat, mint kvízkérdések, puzzle, cukorkagyűjtés vagy a táncos felöltözés lufidobálással nehezítve.
A csapatommal a második helyezést értük el, ami végzős diákként is szép teljesítmény. Úgy gondolom, a következő években
nosztalgiával fogok visszagondolni erre a versenyre.
Ferenczi Viktor 12.b

Szavazás zsetonnal

Széchenyis mozaik

Mottónk: „Az egészség nem minden, de
az egészség nélkül minden semmi”
(Arthur Schopenhauer)
Idén november 13-tól 24-ig rendeztük
meg iskolánkban az immáron hagyománnyá vált Egészséges életmód napok
programsorozatot. Célunk, hogy rendhagyó órákon felhívjuk a gyerekek figyelmét az egészséges élet fontosságára. Színes és gazdag programjainkból szeretnék néhányat kiemelni: Fedezd fel önmagad! - önismeret, avagy bolyongás a lélek rejtelmeiben; Szerelem és felelősségteljes szexualitás; Legyetek jók, ha tudtok! - interaktív drogprevenció; Vásárolj
tudatosan, táplálkozz egészségesen - fontos tudnivalók a helyes táplálkozásról; A
virtuális világ veszélyei; Mit kell tudni a
gombákról?
Természetesen volt ételkóstolás is, idén
burgonyás ételek bemutatójára és kóstolójára került sor „A burgonya, pityóka,
kolompér, krumpli sokszínűsége” - címmel. Programjainkból a mozgás sem maradt ki, diákjaink tánccal, mint az öröm
forrásával frissülhettek fel a tanórákat követően.
Köszönjük a segítségét Dr. Pető Gabriella gyermekorvosnak, Kapinusz Kitti iskolapszichológusnak, Monostori Zsu-

Interaktív drogprevenció is volt.
zsanna védőnőnek, Csirmazné Molnár
Erzsébet egészségfejlesztőnek, Bodnár
Tündének és Kulcsár Editnek a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata munkatársainak, Juhászné Koós Edit bűnmegelőzési koordinátornak, Dr. Kákóczki Balázs gombaszakértőnek, a Széchenyi konyha dolgozóinak, s végül, de nem utolsó sorban
a kedves kollegáknak. Egészségfejlesztő
programsorozatunkhoz a Széchenyi István Alapítvány és a helyi DÖK nyújtott
anyagi segítséget.
Kurucz Erzsébet
programszervező

Pályaorientáció
November 22-e, szerda ismét különle-

ges nap volt számunkra. Vendégek jöttek-mentek, tanulóink kézműveskedtek,
ismerkedtek különböző szakmákkal. A
hagyományos mesterségek bemutatkozása négy helyszínen zajlott. A fafaragó
műhelyben fűzfasípok készültek, és megtudtuk azt is, mi a különbség vésés és faragás között. Tanulóink lelkesen barkácsoltak, faragták a precízen berajzolt
mintákat. Agyagozás során szemet gyönyörködtető használati tárgyak kerültek
ki a kis „tanoncok” kezei közül. A gyertyamártogatás tudományát is kitanulták,
és hozzá só-liszt gyurmából készítettek
gyertyatartót. A könyvtárban elsősorban
lányok foglalatoskodtak, de most nem olvasni mentek oda. Itt könyvjelzőket lehetett hímezni. Minden osztály, évfolyam
a maga érdeklődésének, korosztályának
megfelelő programot szervezett. Vetélkedők, üzem- és iskolalátogatások tarkították a napot. Rendőrségen, cukrászdában,
a Tisza TV szerkesztőségében is megfordultak a gyerekek. Néhány szülő is meglátogatott minket. Találkozhattunk az iskolában kutyás rendőrrel, stylisttel, fodrásszal, sőt voltak, akik részt vehettek egy
szituációs bírósági tárgyaláson is.
A nap végére elfáradtunk, de már arra
gondolunk, hogy milyen jó lesz jövőre is!
Kiss Piroska
munkaközösség-vezető

Nyerő Vöröskereszt

Több mint 11 ezer szavazattal nyert a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete a TESCO „Ön választ,
mi segítünk” zsetongyűjtési akciójában.
Az áruházlánc harmadik alkalommal hirdette meg a versenyt
helyi és környékbeli civil szervezetek között. A kezdeményezés
lényege, hogy a vásárlók a pénztárnál kapott zsetont a bejáratnál
elhelyezett urnába dobhatták be, ezzel támogatva az általuk választott közösséget. A nyertes 400 ezer forintot kap, melyet céljai megvalósításához használhat fel.
- A pénzből „Baj van? Segíthetek?” elnevezésű, ifjúsági önkéntes elsősegélynyújtókat képző tábort szeretnénk szervezni - nyilatkozta lapunknak Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet megyei igazgatója. Nagyon fontos, hogy a fiatalok megtanulják az elsősegélynyújtás alapjait, hiszen azon túl, hogy különböző sport-, szabadidősés kulturális rendezvényeken tevékenykedhetnek segítségnyújtóként, a mindennapokban is hasznát veszik a tudásuknak saját
otthonukban, családjuk körében.
ema

Kultúra
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A Derkovits Kulturális
Központ programja
Derkovits Kulturális Központ

Városi Kiállítóterem
Art Derkó című képzőművészeti válogatás
Helyszín: Barcsay tér 2-4. Látogatható: 2017. december 8-ig.
Óvárosi KULT Galéria
Angyalok szárnyán - kiállítás Lukács Gyuláné gyűjteményéből.
Helyszín: Bocskai út 33. Látogatható: 2018. január 5-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár

December 5. (kedd) 17.00 óra: „A mese a legjobb gyerekszoba” - Családi mesedélután.
A Mikulás és a varázsdob. A Csodamalom Bábszínház előadása gyerekeknek. Helyszín: a könyvtár aulája.
December 6. (szerda) 14.00 óra: A Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub összejövetele.
Helyszín: a könyvtár előadóterme.
December 8. (péntek) 17.00 óra: Természetjárók „Nyáridéző” sorozata. Az Alpokból a civilizáció bölcsőjébe - Az Ortler és Isztambul, ahogyan én láttam. Előadó: Kántor Zsoltné.
Helyszín: a könyvtár előadóterme.
Ismerjük meg helyi értékeinket! 60 évesek városunk első
lakóházai - a Tiszaújvárosi Települési Értéktár kiállítása.
A kiállításon az érdeklődők betekinthetnek a mai Szederkényi (volt Május 1. út) történetébe fotók és dokumentumok segítségével. Megtekinthetik az első városterveket, az első lakóházak tervrajzait. Megismerkedhetnek a település első terveit készítő építész, Mikolás Tibor munkásságával.
Helyszín: a könyvtár földszintje. A kiállítás 2018. január 21ig tekinthető meg.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvár

December 5. (kedd) 16.00 óra: „Amigurumi kedvelők”
klubja. A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit.
Eszközöket - fonalat, horgolótűt - mindenki magának biztosít. Bárki, bármikor bekapcsolódhat!
Pályázati felhívás!
Kaleidoszkóp – Visszatekintés a múltba
2017-es történelmi kaleidoszkópunkkal visszatekintünk a
múltba. Az egyik feladatsorban az általunk megadott válaszokból kell aláhúzni a helyeset (13 + 1 feladat), a másikban a játékosoknak saját szavaikkal kell válaszolni a feltett
hat kérdésre.
A decemberi kaleidoszkóp témái:
- Roald Amudsen
- Louis Pasteur
A feladatok elérhetők minden hónap 10-éig, leadhatók minden hónap utolsó munkanapjáig személyesen a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocskai u. 33.), és a
Hamvas Béla Városi Könyvtárban (Tiszaújváros, Széchenyi u. 37.), valamint elektronikusan a Hamvas Béla Városi
Könyvtár honlapján (www.dkk.tiszaujvaros.hu) és Facebook
oldalán (www.facebook.com/hamvas.konyvtar ). A résztvevő játékosok havonta tájékozódhatnak a beküldött feladataik
eredményéről az alábbi elérhetőségeken: kekine@tujvaros.
hu és borsosne.doktor.eva@tujvaros.hu email címeken, vagy
az 544-552-es telefonszámon.

Megismerni értékeinket

7. oldal

Az első lakóházak

A város első, hatvan évvel ezelőtt épült lakóházait mutatja be az a kiállítás, amit a Tiszaújváros Települési Értéktár Testület hívott életre. Az
értéktárnak 2015-ös megalakulása óta már 13 értéke,
tagja van, így a város első házai is.
Kisfilmeken is bemutatták a hatvan évvel
ezelőtt megépült épületeket, de más értékek is bemutatkoztak. A Hamvas Béla
Városi Könyvtárban rendezett kiállítás
megnyitóján a Feltárul az értéktár pályázat eredményeit is kihirdették, majd Bráz
György polgármester és Mátyás Zoltán, a
Derkovits Kulturális Központ igazgatója,
a testület elnöke okleveleket adott át a helyi nemzeti értékek képviselőinek.
A vendégeket Mátyás Zoltán, majd Bráz
György köszöntötte. A kiállítást Kasuba
János, a Hajdú-Bihar megyei Építészkamara elnökségi tagja ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.
- Az ötvenes évek épületei érdekesebbek
számunkra, mint a hetvenes évek panel-

Helyi értékeink

Tiszaszederkényi református templom
és parókia, Derkovits Kulturális Központ Helytörténeti Gyűjtemény, Huszár Andor életműve, az 1957-ben átadott első lakóházak a Szederkényi
úton, Sportcentrum, Tisza-part városrész készenléti lakótelepének házai,
Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő gyógyfürdője, víztorony, dr. Zabos
Géza munkássága, Gyetvay Iván munkássága, Tisza folyó jobb parti 08.03.
sz. Tiszakeszi-Sajószöged árvízvédelmi fővonal tiszaújvárosi szakasza, Gulyás István munkássága, tiszaújvárosi
ártéri erdő és a Morotva-holtág.

Utcakép 1959-ben.

A kezdetek. Az épülő házak 1956-ban.
házai - mondta Kasuba János -, hiszen lehet érzékelni azt a különbséget, ami a kézi munkával készült épületek és a házgyári, uniformizált házak között van. Ezt
a település lakói is érzékelik. Kicsit kisebb a lépték, kicsit most már magasabbak ott a fák, amelyek igazából fel is nőttek az épületek magasságáig. Szerintem
ez kellőképpen humanizálja a környezetet. Tiszaújvárosban a társasházak aránya
magasabb, mint máshol az országban, itt
a rendszerváltás után kezdődött a családi ház építési bumm. Az én szememben
Tiszaújváros egy élhető, szép város, ezt
időről időre megtapasztalom. Az idő pedig még tovább szépíti, még inkább szépnek fogjuk látni, ha odafigyelünk az épületeinkre, mint ahogy tesszük ezt azzal,
hogy ilyen kiállításokon is bemutatjuk mondta.
A kiállítás egy sorozat második része. Az
értéktár testület tavaly kezdte el az Ismerjük meg helyi értékeinket! címet viselő
kiállítássorozatát.

A legendás „Hatcsöcsű”.
- Ennek a második állomása a mostani
tárlat - mondta Kitka Zsuzsa, a Tiszaújváros Települési Értéktár Testület titkára. - A hatvan éve épült első lakóházak kiállításanyagának összeállításánál először
arra gondoltam, hogy nem fogok találni
semmit, de aztán kiderült, hogy a helytörténeti gyűjtemény fotótára egy igazi kincsesbánya, és rengeteg mindent fel tudtam használni a kiállítás összeállításánál.
A helyi értéktárba bekerült értékek képviselőinek okleveleket adtunk át a mai napon, erről tavaly döntött a települési értéktár testület. Ezzel hagyományt szeretnénk teremteni. Továbbra is nyitottak vagyunk az új értékekre, folyamatosan várjuk a városlakók javaslatait. Az értéktár
honlapján található egy formanyomtatvány, ezt kell kitölteni, és be kell nyújtani a testületnek, amely döntést hoz arról,
hogy mi az, ami bekerül az értéktárba tette hozzá Kitka Zsuzsa.
Fodor Petra
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A Tisza TV műsora

November 30., csütörtök
10:00 A képviselő-testület ülésének közvetítése
Utána a szerdai adás ismétlése. Héthatár: Vendégek Lengyelországból - Új esetkocsi érkezett - Angyalok szárnyán Lomtalanítás - Szavazás zsetonokkal - Cégek a Top 100 élén
- Láthatósági kampány - Szakemberhiány - Bowling
Hétről-Hétre: Beszélgetés Czutor Zoltánnal, a Belmondo
együttes frontemberével - Növendékhangverseny - Magyar
Vöröskereszt helyi eredményei, év végi rendezvényei - Közelmúlt - Sport
Fogadóóra. Bráz György polgármester válaszol a nézők közérdekű kérdéseire
Utána a testületi ülés ismétlése
December 6., szerda
18:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Mecénás-ösztöndíj - Szalagavató - Karácsonyi népszokások - Bevásárló
(tor)túra - Segíts másokon!- Sport
18:15 Hétről-Hétre: Mikulásváró - Advent - Közelmúlt
December 7., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Az újkori világ hét csodája

A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete
lehetőséget adott a város egy nyugdíjasának, hogy utazási élményeiről készült filmekből néhányat megosszon az érdeklődőkkel. Dr. Mudri István nem régen költözött nyugdíjasként városunkba. Aktív
életében fizikusként dolgozott, és szabadidejében bejárta Földünk szinte minden
nevezetes pontját. Ezen utazások alkalmával sok videót készített, amiket maga
vágott, dolgozott fel egyórás útifilmekké. November 15-én az egyesület nagytermében közel 50 fő volt kíváncsi az újkori világ hét csodájából készített kisfilmekre. Mindegyik helyszínről 10-15 perces, látványos, a helyhez kapcsolódó zenével, szükség szerinti szöveges aláfestéssel megjelenített helyekre „vitte el” a
jelenlévőket az előadó. A római, vatikáni
képek sok jelenlévőben idéztek fel emlékeket, még Petrában is járt egy-két jelenlévő, de Mexikó, Peru, Kína, India, Rio
de Janeiro mindenki számára csak képi
emlékeket idézett fel. A színek, a hangok,

Mintegy 50 fő volt kíváncsi a kisfilmekre.
az utazó élményei elvarázsolták a jelen- is, de bejártuk a világ hét új csodáját Dr.
lévőket. Az előadó a végén kis tárgyak- Mudri István szemével. Köszönjük! Rekal emlékeztetett a látottakra. Kellemes méljük lesz folytatása is.
délutánt kaptunk, mert ha csak virtuálisan
Varjas Lászlóné az egyesület elnöke

Önkormányzat/Hirdetmények

8. oldal

Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2017.
november 30-án, csütörtökön
10.00 órakor ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozó termében.
Napirendi javaslat.
Zárt ülés:
1. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2018. évi
fordulójára beérkezett pályázatok elbírálására
2. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért
Díj” adományozására
3. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel
kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozatalára
4. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet magasabb vezetői megbízására
vonatkozó pályázat elbírálására
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról
szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat Tiszaújváros 2018. évi rendezvénytervére
3. Javaslat Tiszaújváros nemzetközi hírnevét öregbítő 2017. évi nemzetközi versenyeken elért sportteljesítmények elismerésére
4. Javaslat az egyházi fenntartók számá-

Tájékoztató

Tiszaújváros tűzvédelmi helyzetéről is tárgyal a testület.
ra köznevelési feladatok ellátásához használatra átadott ingatlanban végzett tevékenységről szóló beszámolók elfogadására
5. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint az Ezüsthíd
Idősek Otthona szakmai programjának és
házirendjének módosítására.
6. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
7. Beszámoló Tiszaújváros tűzvédelmi
helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos

feladatokról
8. Beszámoló a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 2015. és 2016. évben
végzett tevékenységéről
9. Tájékoztató a munkanélküliség és a
munkaerőpiac alakulásáról Tiszaújvárosban és térségében
10. Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a
közbeszerzési eljárásokról
11. Tájékoztató a 2017. évi városmarketing tevékenységről
Kérdések

Erzsébet-utalványok átvétele

A gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-a alapján a települési önkormányzat jegyzője a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez, illetve a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet
fennállásához kapcsolódóan természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész
étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására
felhasználható Erzsébet-utalvány formájában, annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre, vagy a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetre való jogosultsága 2017. november 1-jén fennállt.

Tájékoztatjuk a jogosultakat, hogy az Erzsébet-utalványokat személyesen az alábbi időpontokban és helyszíneken vehetik
át:
Tiszaszederkény városrészben:
Az átvétel helye: Szolgáltatóház ( Tiszaújváros, Bocskai István utca 33.).
Időpontja: 2017. december 5. (kedd) 9,00
órától 13,00 óráig.
Tiszaújvárosban:
Az átvétel helye: Polgármesteri Hivatal
aulája ( Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.).
Időpontja: 2017. december 4. (hétfő)
13,00 órától 16,00 óráig. 2017. december 6. (szerda) 8,00 órától 12,00 óráig és

13,00 órától 18,00 óráig. 2017. december
8. (péntek) 8,00 órától 12,00 óráig.
Kérjük a törvényes képviselőket és a
nagykorúvá vált gyermekeket, hogy az
Erzsébet-utalványok átvételéhez érvényes személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat hozzák magukkal. Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy amennyiben
az utalványra jogosult szülő, törvényes
képviselő, vagy fiatal felnőtt személyesen nem tud megjelenni, az Erzsébet-utalvány átvételéhez írásos - személyazonosító adatokat tartalmazó, 2 tanú aláírásával
ellátott - meghatalmazás szükséges.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Hulladékgazdálkodási kisokos 1.

Veszélyes hulladékok

Több héten át tartó sorozatot indítunk hulladékgazdálkodási témában, melynek első részét az alábbiakban olvashatják.
Tiszaújváros Város Önkormányzata évek
óta térítésmentesen biztosítja a veszélyes
hulladékok begyűjtését a település lakossága részére. Ennek során az alábbi veszélyes
hulladékokat lehet leadni:
- festékmaradékok, festékes göngyölegek,
lakkmaradékok és ezek csomagolóanyagai,
- fáradt olaj, (motorolaj, hajtóműolaj) olajos
göngyölegek,
- elektronikai hulladékok, (működésképtelen háztartási gépek és elektronikai hulladékok)
- akkumulátorok, szárazelemek,
- háztartási vegyszerek és azok csomagolóanyagai,
- kozmetikai szerek és azok maradványai,
- növényvédő szerek, rovarirtó szerek és

Az elemek is veszélyes hulladéknak minősülnek.
azok maradékai, csomagolóanyagai,
nál keletkeznek olyan veszélyes hulladékok
- használt háztartási sütőolaj és sütőzsira- is, melyeket az átvételi lista nem tartalmaz
dék,
(maradék gyógyszerek, injekciós tű, fecs- fénycsövek, izzók,
kendő). Ezek a gyógyszertárakban található
- személyautó gumiabroncs.
gyűjtőedényekben helyezhetők el, illetve az
Ezek a hulladékok a talajra, a felszíni és fel- egészségügyi intézmények gondoskodnak a
szín alatti vizekre veszélyt jelentenek, ezért későbbiekben azok átvételéről.
nem helyezhetők el a kommunális hulladé- A felsorolásban nem szereplő hulladékok
kokkal együtt a hulladéklerakókban.
(zöld hulladék, építési-bontási törmelék,
A lakossági körben keletkező veszélyes fémhulladék, lomhulladék) átvételét az áthulladékok a negyedévente megszervezett vevő megtagadja, azonban hulladékgazdálbegyűjtések során lakcímkártya bemutatá- kodási közszolgáltatás keretében a Perényi
sa mellett adhatók le.
úton folyamatosan működő hulladékudvarA lakossági körben keletkező veszélyes ban a lakcímkártya bemutatásával leadhahulladékok negyedévi gyakoriságú átvétele tók.
során szembesültünk azzal, hogy lakosságTiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

2017. november 30.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Bráz György polgármester
2017. december 4-én (hétfőn)
13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri
Hivatal I. emeleti önkormányzati
tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes
bejelentés alapján történik, negyedórás
beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését
az 548-010-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Dr. Juhos Szabolcs jegyző
2017. december 6-án (szerdán)
13.00 órától 15.00 óráig
ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri
Hivatal I. emeleti
önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes
bejelentés alapján történik, negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-014-es
telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Jézsó Gábor az 1. sz. választókerület
képviselője
2017. december 04-én (hétfő) 16.00
órától Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház)
2017. december 05-én (kedd) 16.00
órától a Tisza-parti városrészben
(Tisza-parti Szabadidőház,
Neumann J. út 1.)
fogadóórát tart.
Polgármesteri Hivatal

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,(visszaigazolás 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 06-49/548383
Kósa-Tóth Zoltán igazgató

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Dr. Kébel Zsolt

kompenzációs listán
mandátumot szerzett képviselő
2017. december 6-án (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

Közlemények

2017. november 30.

Zöld növényi hulladék

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.)
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a 49. héten 2017.
december 6-án (szerdán) végzi el.
A hulladékgyűjtő zsákokat az érintett városrészekben kiosztották, de a zöld növényi hulladék jelöletlen zsákokban is kihelyezhető az átadási pontokon.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Ügyfélszolgálati
munkakör

A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet 1 fő ügyfélszolgálati
munkatárs munkakör betöltésére, határozatlan időre, 3 hónapos
próbaidő kikötéssel.
Elvárások:
- legalább középfokú végzettség (érettségi bizonyítvány)
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- határozott fellépés, jó kommunikációs képesség
- felhasználói szintű számítógépkezelési ismeret (Office – Word,
Excel)
- megbízhatóság, felelősségtudat
- önálló munkavégzés
- tanulási és problémamegoldó készség
Előnyt jelent:
- ügyfélkapcsolatok kezelésében való jártasság
- pénzügyi-számviteli végzettség
Feladatok:
- ügyfelekkel való kapcsolattartás
- ügyfélpanasz, reklamáció kezelése
- fogyasztói számlák előállítása
- ügyfelekkel kapcsolatos adminisztráció ellátása
Munkaidő: heti 40 óra (hetente egy napon folyamatos 12 óra).
Bérezés: megegyezés szerint.
A pályázat benyújtási határideje: 2017. december 6. (szerda)
12:00 óra
Érdeklődni lehet: munkaidőben Szabó Mihály gazdasági vezetőnél a +36-70/333-8149-es telefonszámon.
A pályázat benyújtható postai úton: TiszaSzolg 2004 Kft., Tiszaújváros, Tisza út 2/F. 3580
A pályázat személyesen is leadható a TiszaSzolg 2004 Kft. titkárságán: Tiszaújváros, Tisza út 2/F. I. emelet 206-os iroda
H-Cs: 7:00 – 15:00, P: 7:00 – 12:00
A pályázat elbírálása: 2017. december 13-ig.
Sikeres pályázat esetén az állás 2018. január 2-ától tölthető be.

Konyhalány munkakör

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

9. oldal

Étkezési térítési díjak szedése
és ebédjegyosztás
2017. december

December

Helye

Ideje

Kinek a részére

01. péntek

Gimnázium

7.30 - 11.30

Minden étkező

04. hétfő

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

05. kedd

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja

7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30

Bölcsödés gyerek és alkalmazott befizetés

Hunyadi iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Tisza-parti Szabadidő Ház

11.00 - 12.00

Szociális étkezők

Kazinczy Ház I. em. 73/1.

7.00 - 16.30

Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák gyermek és alkalmazott befizetés

Széchenyi iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Gondozóház

10.00 - 11.00

Szociális étkezők

Széchenyi iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Őszirózsa Idősek Klub

7.30 - 8.00

„Esély napközi otthon befizetés

Őszirózsa Idősek Klub

10.30 - 12.00

Szociális étkezők befizetés

9.00 - 12.00

Szociális étkezők befizetés

18. hétfő

Tiszaszederkény Idősek Klub- 10.30-12.00
ja

Szociális étkezők befizetés

19. kedd

Központi Étterem

9.00 - 12.00

Szociális étkezők

Hunyadi iskola

7.30 - 11.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Gondozóház

10.00 - 11.00

Szociális étkezők

Széchenyi iskola

7.30 - 11.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Központi Étterem

10.00 - 12.00

Szociális étkezők

Központi Étterem

12.00 - 13.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Kazinczy Ház I. em. 73/1.

7.00 - 16.30

Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák gyermek és alkalmazott pótbefizetés

7.30 - 14.00

Minden étkező

Tiszavirág Idősek Klubja

7.30 - 12.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Gimnázium

7.30 - 11.00

Minden étkező

07. csütörtök Hunyadi iskola
11. hétfő

12. kedd
13. szerda

14. csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja

20. szerda

21. csütörtök Gimnázium

22. péntek

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait - OTP, K&H, MKB Szép Kártyát és Erzsébet-utalvány Plusz kártyát is elfogadunk!
December 27. és 29. között nem lesz térítési díjszedés.

Ruszin közmeghallgatás

A Tiszaújvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 30-án (csütörtökön) 14,15 órától
közmeghallgatást, 14,30 órától ülést tart.
Helyszíne: Tiszaújváros, Tisza út 2/C.
Tudlik Ferencné
elnök

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.

Veszélyes hulladék gyűjtése

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy városunkban az ECOMISSIO Kft. közreműködésével ismételten megszervezzük a lakossági körben
keletkező veszélyes hulladékok begyűjtését. Ennek keretében a gyűjtőpontokon
kizárólag a céggel kötött szerződésben
rögzített alábbi, környezetre veszélyes
hulladékféleségek adhatók át:
- festékmaradékok, festékes göngyölegek, lakkmaradékok és ezek csomagolóanyagai,
- fáradt olaj, (motorolaj, hajtóműolaj)
olajos göngyölegek,
- elektronikai hulladékok, (működésképtelen háztartási gépek és elektronikai
hulladékok)
- akkumulátorok, szárazelemek,
- háztartási vegyszerek és azok csomagolóanyagai,
- kozmetikai szerek és azok maradványai,
- növényvédő szerek, rovarirtó szerek és
azok maradékai, csomagolóanyagai,
- használt háztartási sütőolaj és sütőzsiradék,

- fénycsövek, izzók,
- személyautó gumiabroncs,
Az ezen kategóriákba nem sorolható hulladékok (kommunális hulladék,
zöld hulladék, építési-bontási törmelék,
egészségügyi hulladék) átvételét az átvevő megtagadja.
A hulladékok átvételének időpontja:
2017. december 4. és december 7. között.

Helyszínek: 1.nap – december 4. (hétfő)
Tiszaújváros 1. számú mobil gyűjtőpont
– a Sajó út és a Lévay út csomópontjában
2.nap –december 5. (kedd)
Tiszaújváros 2. számú mobil gyűjtőpont
- az Örösi út 42-44. és a 46-48. épületek
közötti parkolóban
3.nap – december 6. (szerda)
Tiszaszederkény városrész területén kijelölt mobil gyűjtőpont
- az Esély Napközi Otthon udvarán (Dózsa Gy. út)
4.nap – december 7. (csütörtök)
Tisza-part városrész területén kijelölt
mobil gyűjtőpont
– Neumann J. utca, a Szabadidőházzal
szemközti parkolóban
A gyűjtőpontokon naponta 9.00 órától
16.00 óráig a lakosság a fentiekben felsorolt hulladékokat térítésmentesen adhatják át.
Figyelem!
A lakossági körben keletkező veszélyes
hulladékok csak a lakcímkártya bemutatásával adhatók le!!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Mozaik

10. oldal
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Illemtan, protokoll

Illemszabályok az interneten

Etikettnek nevezzük a társadalmi érintkezés
formáinak elfogadott rendszerét. Az informatika fejlődése új kultúrát teremtett saját szokásokkal, viselkedési normákkal, illemszabályokkal. Aki részesévé akar válni ennek a világnak,
annak meg kell ismernie, és be kell tartania ezeket a szabályokat, azaz a netikettet.
Az interneten küldött levél, az e-mail rendkívül
gyorsan meghódította a világot. Mára már a hivatalos életben is elfogadott. Globalizált világunkban az internet elterjedése nagyban hozzájárult, hiszen gyorsasága révén szinte folyamatos, „beszélgetés jellegű” kapcsolatot tarthatunk
fenn a világ bármely pontján lévő partnerünkkel. Bárhonnan bármikor küldhetünk, és a legkülönbözőbb helyzetekben fogadhatunk e-mailt.
Az elektronikus levelezés szabályai nagyrészt
megegyeznek a hagyományosan kézbesített levelezés követelményeivel. A hivatalos levelek ugyanolyan érvényűek e-mailen is, mint a
postán elküldöttek. Már az is lehetséges, hogy
a küldő kézzel írt aláírása is szerepeljen a küldeményen. Mégis, az e-mailnek inkább a tárgyalások, üzleti ügyek előkészítő fázisában van
döntő jelentősége. A megállapodások, minden
résztvevő fél számára kötelező érvényű szerződések végleges szövegét célszerűbb kinyomtatva, aláírással ellátva dokumentálni.
Az e-mail stílusa közel áll a szóbeli kommunikációhoz. Leginkább a gyorsasága miatt közkedvelt. Pillanatok alatt beszerezhetünk kollégánktól, partnerünktől írásban dokumentált információt, szakmai tanácsot.
Gyakori az informális levelezésben a tegeződés
akkor is, ha a levelezőpartnerek még soha nem
látták egymást. Az adattovábbítás, a tájékoztatás lehetősége szinte korlátlan. Ez egyrészt felveti a felelősség kérdését is minden e-mailező
számára a küldött üzenetek tartalmát, célját, körét illetően, másrészt fokozottan megköveteli a
jó modor, az illem általános szabályainak megtartását.
Az e-mail szövege általában rövid, a megfelelő megszólítás után tömören közli a mondandót vagy kérdést. Az elköszönés és az aláírás
formulái itt is megvannak, a partnerhez fűződő
kapcsolat jellegétől függnek.
A hivatalos érintkezésben az e-mailt mindig a
levelezésnél megszokott címzéssel kezdjük és
nevünk teljes megadásával zárjuk.

Az interneten beszélgetés jellegű kapcsolatot tarthatunk fenn.
Az e-mail címbe elég egy betűt vagy jelet ros�szul beírni ahhoz, hogy a számítógép ne tudja
értelmezni azt: ilyen esetekben rövid időn belül
visszajelzi a gép, hogy a megadott e-mail cím
nem létezik. Rosszabb a helyzet azonban, ha létezik, csak az elírás miatt nem azé a személyé,
akinek küldeni szándékoztuk: ebben az esetben bizony megkapja valaki más. Az illemszabály ebben az esetben: a fogadó kezelje úgy az
ilyen küldeményt, mintha hagyományos levelet
kapott volna: mivel nem neki szól, olvasatlanul
küldje vissza a feladónak.
Amennyiben hosszabb anyagokat, információkat, közlendőket kívánunk e-mailen küldeni,
célszerű azokat előbb egyéb fájlban elkészíteni,
s az e-mailhez mellékletként csatolni. Ez egyben azt is lehetővé teszi, hogy komplett anyagokat, ábrákkal, fotókkal illusztrált dokumentumokat, nagy terjedelmű munkákat továbbítsunk
gyorsan.
E-mail mellékleteként ugyanazt a szöveget több
partnerünknek is elküldhetjük. A körlevelezésben, a sok résztvevős rendezvények előkészítésében, a meghívottak értesítésében ezért kivételes szerepet kaphat. Természetesen nem olyan
elegáns, mint egy nyomdában előállított meghívó, netán szépen bekötött dokumentum. Ebből
a szempontból mindig mérlegelnünk kell, hogy
az adott esetben illik-e elektronikus úton továbbítani meghívót, konferencia előzetes anyagát,
vagy a hagyományos megoldásokat kell választanunk.
(Forrás: Pannon Egyetem Szervezési és Vezetési Tanszék. Az e-mail illemszabályok és illetlenségek – netikett)
Medina

Eladó a Villa Sederkyn

A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti az alábbi, tulajdonában lévő ingatlant:
Bogács, Dózsa György út 16/A. szám alatt lévő Villa Sederkyn Apartmanház
Az ingatlan irányára: 196. 000. 000 Ft + Áfa.
Az ingatlan a legmagasabb vételi ajánlatot tartalmazó, érvényes pályázatot benyújtó pályázó részére értékesítjük.
A vételi ajánlat benyújtási határideje: 2017. 12. 29. 10 óra.
A pályázati kiírás anyaga papíralapon ingyenesen az alábbi címen vehető át:
TiszaSzolg 2004 Kft. 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
Elektronikus elérhetőség megadása esetén az értékesítési kiírás anyagát elektronikus úton is
megküldjük.
Érdeklődni lehet a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjénél a 49-544-322-es telefonszámon, illetve
a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címen.
Amennyiben legmagasabb vételi ajánlatként több azonos összegű vételi ajánlatot nyújtanak be,
a végleges vételár megállapítása árverésen, licitálással történik, melynek időpontjáról és főbb
szabályairól a TiszaSzolg 2004 Kft. az érvényes pályázatok benyújtóit írásban tájékoztatja.
Az ingatlan telefonos időpontegyeztetés alapján megtekinthető.
TiszaSzolg 2004 Kft.

A Tiszaújvárosi Krónikában is megjelenik
lakossági apróhirdetése, amennyiben azt
a Tisza TV Képújságában legalább
5 napra (2500 Ft), legkésőbb kedden
12 óráig feladja.

Eladó 20 nm-es garázs
a Veronika Hoteltől
50 méterre.
Érd: 0670/620-9215
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Bowling

Labdarúgás

A döntetlennel zárult visszavágó után a bronzéremért guríthat a
bajnokság zárásában a Civis Bowling Team. A Tiszaújvárosban
mérkőző alakulat tavaly a bajnoki aranyért küzdhetett.
16-8-as vereség után nagyarányú győzelmet kellett volna aratni
a Civis Bowling Team csapatának ahhoz, hogy a bajnokság döntőjébe kerülhessen. Ez azonban nem sikerült, a hazai pályán végül 12-12-es döntetlent értek el a székesfehérvári Cool Ball FX
csapata ellen.
- Tavaly bejutottunk a döntőbe, de sajnos ott kikaptunk - mondta Tolnai Tibor csapatkapitány. - Aki a döntőben nyer, az feljut a
Szuperligába, a vesztes osztályozót játszik. Mi tavaly az osztályozóig jutottunk, sajnos nem jutottunk fel.

Jobban indul a bajnoki tavasz, mint az ősz, ez már kijelenthető, hiszen míg az első
fordulóban hazai pályán kikaptunk a Putnoktól, addig
az előrehozott tavaszi rajton
pontot raboltunk a borsodi
rivális otthonában.
Putnok - Tiszaújváros
3-3 (2-1)
Múcsony, Sajóvölgye Sportcentrum, 150 néző. Vezette: Rózsavölgyi (Kovács, Kulcsár)
Putnok FC: Egyed - Nyisalovits, Tóth
(Icsó), Madarász, Szemere, Zimányi Á.,
Fehér, Balogh (Illés), Katona, Czető, Csicsvári (Zimányi A.).
TFC Tiszaújváros: Tóth - Nagy P, Fodor
(Bussy), Márton, Dajka, Kovács, Nagy
D. (Pap), Hussein, Orosz, Illés, Nagy R.(Turcsik).
20. perc: A TFCT negyedik szögletét
végezhette el. A hosszú oldalon Márton
visszaemelte középre a labdát, az érkező Nagy Péter pedig a rövid felsőbe fejelt. (0-1)
23. perc: Reklamálás miatt mintegy 3
percet állt a játék, ami után a Putnok vezethetett támadást. Ennek végén a tiszaújvárosi védők csak szabálytalanul tudták
megállítani Balogh Alexet. Lerántásáért
tizenegyest ítélt a játékvezető, melyet Zimányi Ádám vágott a hálóba. (1-1)
40. perc: Szemere szerzett szemfülesen
labdát az alapvonal közelében, betört a
16-oson belülre. Itt középre adott Katonának, aki kilőtte a jobb alsó sarkot. (2-1)
48. perc: Nagy Dávid ellen szabálytalankodtak a putnoki védők a 16-oson belül, így 11-eshez jutott a Tiszaújváros. A
Nagy Péter által elvégzett bűntetőt védeni tudta Egyed, de a kipattanóra lecsapott
az ítéletvégrehajtó és fejjel, védhetetlenül
a jobb felsőbe bólintott. (2-2)
64. perc: Kontrázott a TFCT. Illés vezette a labdát a fellazuló putnoki védelem által üresen hagyott területen, majd jól centerezett középre. Az érkező Nagy Dávid
lőtt kapura, a hazai hálóőr csak belekapni
tudott a labdába. (2-3)
82. perc: Madarász megkapta második
sárgáját, mehetett a zuhany alá.
86. perc: Putnoki szögletet követően szándékos kezezést látott a játékvezető, így piros lapot mutatott fel Orosznak. A megítélt
11-es mögé megint Zimányi állt, és ismét

Bronzért gurítanak

Kézilabda

Törlesztett a Gyarmat

A listavezető Fehérgyarmathoz látogatott a TSC
női kézilabda csapata. A kirándulás nem sikerült
jól, a focistáik tiszaújvárosi vereségét „megbos�szulva” a házigazdák magabiztos győzelmet arattak.
Fehérgyarmat - Tiszaújvárosi SC 32-26 (16-14)
Fehérgyarmat 120 néző. Vezette: Reszegi, Tóth
Góllövők: Bagdi B. 7, Nagy Alex. 5, Nagy A. 5, Bagdi Á. 4, Béke É. 2, Kiss V.,Talpas A., Orosz A. 1-1.
A mérkőzés elején sikerült háromgólos előnyre szert tennie a
TSC-nek, ezt követően azonban felváltva hol mi, hol a hazaiak vezettek 2 góllal. A második félidő elején még sikerült előnyt
szereznünk, de a későbbiekben már nem.
- Csapatunk sajnos eléggé indiszponáltan játszott - nyilatkozta a mérkőzést követően a szakosztályvezető, Hornyik László. A védekezést nem tudtuk hatásosan megszervezni. Az eddig lejátszott 6 mérkőzésen az ellenfél csak egy alakalommal jutott el
30 gól közeléig, 20-25 gólnál sosem kaptunk többet, a jó védekezésnek köszönhetően. Ez az eredmény annak is köszönhető,
hogy a játékosok nem követték az edzői utasításokat. A csapat
egésze gyengén védekezett, a védőfal könnyen átjárható volt, és
támadásban sem voltunk hatékonyak.
A csapat továbbra is a tabella ötödik helyét foglalja el, a folytatásban, december 14-én a Nyíregyháza csapatához látogat.

Triatlon

Tábor Tiszaújvárosban
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) Sport XXI. Programja keretében régiós triatlonos edzőtábort és felmérést tartottak a közelmúltban Tiszaújvárosban.
A Tiszaújvárosi Triatlon Klub, mint Nemzeti Triatlon Központ
a hozzá tartozó keleti régió négy jelentős utánpótlás egyesületének tagjait látta vendégül. A házigazdákkal kiegészülve összesen 35 olyan sportoló kapott lehetőséget a közös gyakorlásra, ismerkedésre, akik koruknál (8-14 évesek) fogva még nem tartoznak korosztályos válogatott keretekhez. A jelenlevő hét edző
számára szakmai gyakorlatra és információcserére kínált jó lehetőséget az esemény. A Magyar Triatlon Szövetség (MTSZ)
protokollja szerint a felmérés célja az egyesületekben dolgozó gyermekek képességeinek, illetve az ott folytatott munkának
a kontrollja volt. A Sport XXI. Program anyagi támogatásával
megvalósuló eseményen közös úszó-, futó-, tornatermi edzések
szerepeltek. A kerékpáros ügyességi tesztet az Eötvös gimnázium udvarán, míg az erőfelmérést a Tiszaújvárosi Sportcentrumban hajtották végre a résztvevők, akik szállását és étkezését a
Hotel Phőnix biztosította.

A Sportcentrum eseményei
December 02. (szombat)
Labdarúgás
09.30 Bozsik torna - U13 korosztály			
				

Edzőterem

Asztalitenisz
15.30 TSC - Pataki ASC bajnoki asztalitenisz mérkőzés
				Asztalitenisz csarnok
December 03. (vasárnap)
Labdarúgás
13.00 KBSC - Békéscsaba NB II-es bajnoki mérkőzés
				

Centerpálya

Kézilabda
11.00 TSC - Csenger VKC bajnoki kézilabda mérkőzés
				

Játékcsarnok

December 06. (szerda)
Asztalitenisz
08.00 Asztalitenisz diákolimpia megyei döntő		
				

Edzőterem

Kosárlabda

11. oldal

Pontos találkozó Putnokon

nos nem tudtuk feltenni az i-re a pontot.
Gerliczki Máté: Lehetett volna több is,
kevesebb is ebből a mérkőzésből, így
igazságos a döntetlen. Gratulálok a fiúk
lelkesedéséhez.
További eredmények
Füzesgyarmat - Cigánd 3-0
Nyírbátor - Balassagyarmat 0-0
Monor - Salgótarján 4-0
MTK Budapest II. - Tiszafüred 8-0
Jászberény - Gyöngyös 5DVTK II. - ESMTK (elmaradt)
Tállya - Debrecen 3-1

Négyből egy

Nagy Péter két gólt szerzett.
magabiztosan értékesítette azt. (3-3)
Az első fél idő után, melyben három gól
esett, egy bűntetőből, még mozgalmasabb
második félidő következett. Ismét három
gólt, két bűntetőt, 8 (!) sárgalapot és két
kiállítást láthatott a publikum.
Nagyon fegyelmezetten kezdtek a csapatok, talán egy kicsit a TFCT akarata érvényesült jobban, meg is szerezte a vezetést,
ám a hazaiak fordítottak. A második félidőre Bussy és Turcsik érkezett és egy büntető
után egyenlítettünk is gyorsan, sőt egy szép
kontra végén Nagy Dávid a vezetést is megszerezte. A putnoki kiállítás a Tiszaújvárost
zavarta meg jobban, ami újabb hazai gólt és
3-3-as döntetlent eredményezett.
Koszta Péter: Fordulatos mérkőzésen saj1. Monor
2. Salgótarján 		
3. ESMTK
4. MTK Budapest II.
5. Putnok
6. Tiszafüred
7. Nyírbátor
8. Füzesgyarmat 		
9. Jászberény
10. Cigánd
11. Tiszaújváros
12. Balassagyarmat
13. Gyöngyös 		
14. DVTK II. 		
15. Debrecen
16. Tállya

Az utánpótlás bajnokság őszi utolsó fordulójában a Debreceni EAC és a Balmazújváros együttesei ellen mérkőztek
meg csapataink, a négy meccsen egy győzelem született, ahol az U19-es Polonkai
Dávid mesterhármast ért el.
U19
Debreceni EAC - FC Tiszaújváros
2-4 (0-3)
Gól: Polonkai D. 3, Tirk D.
U17
Debreceni EAC - FC Tiszaújváros
1-0 (1-0)
U15
Balmazújvárosi FC - FC Tiszaújváros
10-1 (3-1)
Gól: Rontó P.
U14
Balmazújvárosi FC - FC Tiszaújváros
10-1 (5-1)
Gól: Szmicsek L.

Az NB III Keleti csoport állása
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Száz fölé szárnyaltak

Az elmúlt években mindig parázs csata jellemezte a
Phoenix és az Óbudai Kaszások mérkőzéseit. Az idei bajnokságra azonban egy megújult, megfiatalított keret áll
a fővárosiak rendelkezésére,
így most sima hazai győzelem
született.
Tiszaújvárosi PKK - Óbudai Kaszások
101-59 (25-15, 21-13, 24-16, 31-15)
Tiszaújváros, 250 néző. V.: Pozsonyi,
Sallai, Gergely.
Tiszaújvárosi Phoenix KK: Piukovics
(18/6), Gáspár (14), Szilasi (5/3), Szabó
N. (1), Endrész (17), Jackson (14), Pöstényi (9/6), Kovács Z. (2), Brugós (3/3),
Orosz (13/9), Kiss B. (2), Katlan (3/3).
Óbudai Kaszások: Molnár (1), Kutrovich (6), Reiter (8/6), Vámos (6), Kollár
(23/12), Baptiszta (4), Korompai (6/3),
Szóváth (-), Keresztesi (2), Sebők (3).
Az első néhány perc kivételével végig hazai dominancia jellemezte a 10. forduló tiszaújvárosi összecsapását. Ez után
azonban kijött a különbség és a fáradtság
is. Ugyanis a vendégek keretéből négyen
már a főmérkőzést megelőző U20-as találkozón is pályára léptek.
Mindezek tudatában érthető, hogy különösebb megerőltetés nélkül - ám közel
sem elkönnyelműsködve -, húzta be a sikert a Phoenix. Sőt, nem csak egyszerűen
győztek, hanem a bajnokságban először
dobtak egy mérkőzésen több, mint 100

Endrész (13) 17 pontig jutott.
pontot, ráadásul úgy, hogy a nevezett játékosok közül a pontparádéhoz valamen�nyien hozzájárultak.
Jó látni, hogy ennyire egységes a csapat,
és akkor is megmarad a tűz és a játék iránti alázat amikor a mérkőzés menete ezt
nem feltétlenül követeli meg.
Szendrey Zsombor: Minden összejött,
amit terveztünk, gyakoroltunk. A legfontosabb, hogy a földön maradjunk, és így
készüljünk a további meccsekre. Gratulálok a csapatnak az alázatos játékhoz.
Nagy Bálint: Sajnos nagyon fiatal csapatunk van, és mentálisan nem mindig állunk készen a mérkőzésre. Most is tanúbizonyságot tettünk, fejben nem voltunk itt.

Átfutott rajtunk a Tiszaújváros, megérdemelten nyert még ekkora különbséggel is.

Csikóverés
A Kaszások utánpótlás csapata több játékos személyében is egyezik a „nagy”
csapatéval, így nem csodálható, hogy kiki mérkőzést vívtak a Phoenix csikóival.
Sajnos ezen e mérkőzésen a hazai alakulat maradt alul.
Tiszaújvárosi PKK - Óbudai Kaszások
78 – 85 (20-19, 16-24, 27-16, 15-26)
A mérkőzést követően az U20-as alakulat
a negyedik helyen áll a tabellán.
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Rendezvények
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