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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 Ad-
venti hangversenyre, melyet a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány rendez.
A műsorban fellép a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola, a Ti-
szaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola, a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola, a Tiszaújvárosi 
Szent István Katolikus Általános Iskola egyesített kórusa, a Vándor Sán-
dor Zeneiskola növendékei és tanárai, a Tiszaújvárosi Eötvös József Gim-
názium, Szakgimnázium és Kollégium kórusa, továbbá Ács Gabriella, a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem végzős hallgatója (operaénekes).
A hangversenyre a belépés díjtalan.

Az alapítvány kuratóriuma

Kötelezően ajánlott!

Mecénás ösztöndíjosztó

Lámpa, fék, láthatósági mellény 

Tiszaújváros sikeres jövőjének zálogai

Bírság helyett lámpákat és 
láthatósági mellényeket osz-
tottak a tiszaújvárosi rend-
őrök a hiányos felszerelésű 
kerékpárosoknak.

A láthatósági kampányban bicikliseket ál-
lítottak meg az Örösi út és a 35-ös főút 
kereszteződésében, az egyik legforgalma-
sabb szakaszon. A múlt szerdai ellenőrzés 
során nem a büntetés volt a cél, hanem a 
figyelemfelhívás, hiszen láthatósági mel-
lény és lámpa nélkül nagyobb esélye van 
egy balesetnek. 
 - A Borsod Megyei Rendőr-főkapitány-
ság több másik főkapitányság mellett ren-
delte el a mostani akciót - tudtuk meg 
Szmrek Tamástól, a Tiszaújvárosi Rendőr-
kapitányság közlekedésrendészeti alosz-
tályvezetőjétől. - A Látni és látszani kam-
pányban azért is részt veszünk, mert a Ti-
szaújvárosi Rendőrkapitányság illetékes-
ségi területén az előző évekhez képest is 
több kerékpáros baleset történt, mint ko-

rábban. Fő célunk a kötelező felszerelé-
sek ellenőrzése, a fékberendezés, a világí-
tóberendezések és a láthatósági mellény, 
hiszen a korlátozott látásviszonyok között 
ezek nagyon fontosak. Azt tapasztaljuk, 

hogy tízből 8-9 kerékpár fel van szerel-
ve a fent említett eszközökkel, több eset-
ben viszont hiányzik a világítás, de talál-
koztunk olyannal is, akinek lámpája nem 
volt, és a fékberendezése sem működött.

Közlemény

Igazgatási szünet
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy Tiszaúj-
város Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. 
(IV. 28.) számú önkormányzati rendelete értelmében 2017. 
december 27-től december 29-ig - igazgatási szünet elrende-
lése miatt - a Polgármesteri Hivatal (Tiszaújváros, Bethlen G. 
út 7.) zárva tart. Az igazgatási szünet időtartama alatt kizáró-
lag a halálesetek és születések anyakönyvezésére ügyelet mű-
ködik az alábbi időszakokban:
2017. december 27. (szerda) 08:00 –16:00 óra között
2017. december 28. (csütörtök) 08:00 – 12:00 óra között
2017. december 29. (péntek) 08:00 – 12:00 óra között.
Az igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap  2017. 
december 22. (péntek). Az ügyfélfogadás ezen a napon 8:00 
– 12:00 óra között történik.
2018. január 2-től a megszokott munka- és ügyfélfogadási 
rend szerint működik a Polgármesteri Hivatal.
Kérjük szíves megértésüket!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Szalagavató

A Brassai középiskola hat osztályának 90 végzős diákjára 
tűzték fel a szalagot múlt pénteken. 

A hétvégén adták át a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány ösztöndíjait a nyertes felsőoktatásban résztvevő hallgatók-
nak. Ebben a félévben 75-en pályáztak sikeresen, ők a Városházán rendezett ünnepségen vették át az ösztöndíjakat. Cik-
künk a 4., az ösztöndíjasok névsora az 5. oldalon. 
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Ugyanúgy
Milyen leszel, amikor már itt leszel? Milyen leszek, amikor vég-
re megérkezel? Hirtelen jössz majd, vagy lesz időm felkészülni rád? 
Szólsz majd, vagy meglepetés leszel?
Ha már itt leszel, szeretni foglak. Együtt leszünk majd az álmos 
reggeleken, te, én, és a forró kávé. Neked köszönhetem majd a reg-
geli első mosolyomat, és ebből kiindulva a többit is. Itt leszel, ami-
kor olyan csodálatos minden, amikor csak mi vagyunk egymásnak, 
egymással. Itt leszel az ezerféle arcoddal, hogy minél hamarabb lás-
sam, milyen is vagy valójában. Ilyen is, olyan is - mutatod magad, 
pörögve, forogva: nézd, még ez is én vagyok. Elszédülök, de te csak 
mosolyogsz, hiszen annyi minden van még, amit meg akarsz mutat-
ni magadból. 
S amíg ezen gondolkodom, már meg is érkezel. Fahéjillat leng körül, 
csipetnyi gyömbér, narancs és ánizs. Mélyet szippantok belőled, s ér-
zem, hogy szeretsz. Szeretsz akkor is, amikor már bosszant a je-
lenléted. Te akkor is ragyogsz, tündökölsz, s a mérgelődésemet óva-
tosan zárójelbe teszed. Szeretlek akkor is, amikor már nem aka-
rom, hogy itt legyél. Mert te akkor is itt maradsz, s hozol türelmet, 
békét, szeretetet. Még csak most jöttél, de máris mindenhol ott vagy. 
Boldogan, ölelve, tele élettel, ezt hoztad most nekem. 
Örülök, hogy végre itt vagy, tél. Ahogy álmomban láttam, ugyan-
úgy.

Fodor Petra

Bírság helyett „ajándékot” osztottak ki a rendőrök. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Advent idején szerdán, csütörtökön, pénteken 6:00 órakor, 
kedden, és szombaton 18:00 órakor, vasárnap 11:00 órakor 
lesznek szentmisék templomunkban. A hétköznapi szentmisék 
után elimádkozzuk az örvendetes rózsafüzért.  A reggeli misék 
előtt, ¾ 6-tól gyónási lehetőség lesz.
Egyházközségünk adventi lelkigyakorlata december 9-én 
szombaton délután  lesz a plébánia közösségi termében. A lel-
kigyakorlat vezetője Varga József atya.
Görögkatolikus
Pénteken 8:00 Szent Liturgia, 17:00 vecsernye. Szombaton 
9:00 Szent Liturgia, 14:00 a karácsonyi műsor próbája a gye-
rekekkel, utána játszóház, 17:00 vecsernye. Vasárnap 10:00 
reggeli istentisztelet, 11:00 Szent Liturgia. Hétfőn, kedden és 
szerdán 17:00 vecsernye.
Református
Tiszaújváros
December 07-én, csütörtökön a bibliaóra elmarad. December 
09-én, szombaton 10.00 órától adventi vásár lesz a tiszaújvá-
rosi református templom udvarán. December 10-én, vasárnap 
11.00 órától lesz istentisztelet, ugyanebben az időpontban az 
imateremben a gyermekek számára foglalkozást tartunk.
Tiszaszederkényben december 10-én, vasárnap 10.00 órakor 
kezdődik az istentisztelet.

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. 

Hogy biztonságban teljen az ünnep

Adventi intelmek
A bevásárlás, a készülődés, az ünnepi for-
gatag a bűnelkövetőknek lehetőséget ad-
hat, így kérjük, fokozottan figyeljenek ér-
tékeikre, és ne adjanak esélyt a tolvajok-
nak! Az ünnepek alatt is fokozottan fi-
gyeljenek biztonságukra és értékeikre, 
fogadják meg a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Rendőr-főkapitányság tanácsait. 
A zseblopások legtöbbször zsúfolt helye-
ken történnek, ahol észrevétlenül, a tö-
megben rejtőzve tevékenykedhet az elkö-
vető. 
Járműveikkel olyan helyen parkoljanak, 
ami forgalmas, vagyonvédelmi rendszer-
rel (kamerákkal) ellátott, őrzött. Győződ-
jenek meg róla, hogy a jármű be van zár-
va, és nem maradtak az ülésen, műszerfa-
lon értékek, (GPS, műszaki cikkek, pénz, 
bankkártya, személyes iratok, becsoma-
golt ajándékok) amik csábítóak lehetnek 
a tolvajoknak. Gyermeket, élő állatot fel-
ügyelet nélkül ne hagyjanak az autóban! 
Az indítókulcsot ne tegyék mások számá-
ra hozzáférhetővé.
Az ünnepi forgatagban pénztárcájukat, 
telefonjukat - más értékes dolgaikat - ne 
tegyék látható helyre, ne hagyják a tás-
ka, kosár tetején. A táskák zsebeit zárják 
be, fordítsák zsebbel befelé. Tartsák érté-
keiket rejtve, jól zárható - lehetőleg belső 
- zsebben. Értékeiket ne veszítsék szem 
elől, legyen látóterükben. Tömegközleke-
dési eszközön, a fel- és leszállások alkal-
mával fokozottan figyeljenek környeze-
tükre, táskáikat szorítsák a testükhöz!
A bankkártyát és a PIN kódot ne tárolja 

egy helyen! A bankkártya használatakor 
ügyeljen rá, hogy senki ne láthassa a PIN 
kód beütését. A bankkártyát, mobiltele-
font, pénzt és az igazolványokat szintén 
tárolják külön! Elvesztés, eltulajdonítás 
esetén a bankkártyát azonnal tiltsák le!
Az ünnepek közeledtével megszaporodhat-
nak a csalások is. Az elkövetők sok eset-
ben adománygyűjtésre hivatkozva csalnak 
ki pénzt. Az adománykérések során kérje-
nek csekket, nézzenek utána a számlaszám-
nak, a szervezetnek, olvassanak utána inter-
neten. A közösségi portálokon lévő felhívá-
sokkal kapcsolatban legyenek gyanakvó-
ak, hiszen nem tudhatják, hogy egy „profil” 
mögött valós vagy fiktív személy áll vagy 
sem. Abban, hogy - ezekben a felhívások-
ban - a pénzük valóban egy megsegítendő 

családhoz vagy beteg gyerekhez kerül, nem 
lehetnek biztosak!
Idegen személyeket, adománygyűjtőket, 
házaló árusokat soha ne engedjenek be 
portájukra, házukba. A kerti kaput, ajtó-
jukat zárják be. Ajtón, kerítésen keresz-
tül beszéljenek az idegenekkel. Telefonon 
történő közvélemény kutatásoknál, fel-
méréseknél legyenek gyanakvóak. Sze-
mélyes adataikat, életükkel kapcsolatos 
információkat (egyedül él, mennyi a jöve-
delme, mikor van vagy nincs otthon, szo-
kásai, érdeklődési köre, van-e vagyonvé-
delmi eszköze, kutyája, stb.) soha ne árul-
ják el senkinek! A nyereményjátékokkal 
vigyázzanak! Soha ne töltsenek fel, vagy 
küldjenek pénzt a nyereményért cserébe.
Ha hosszabb ideig elmennek otthonról, 
gondoskodjanak róla, hogy postaládáju-
kat ürítsék, a redőnyüket ne engedjék le. 
Vagyonvédelmi eszközeiket használják. 
Olyan eszközt, ami tüzet okozhat, kap-
csolják ki, a gyertyákat soha ne hagyják 
égve, ha elmennek otthonról.
Gyanúsnak vélt személyek esetén, vala-
mint ha bűncselekményt észlelnek, azon-
nal értesítsék a rendőrséget! Legyenek tü-
relmesek egymással, közlekedjenek biz-
tonságosan!
Vigyázzanak egymásra és értékeikre! Ér-
jenek haza épségben!
További intelmeket találhat a www.bun-
megelozes.eu honlapon.
Kellemes ünnepeket kívánunk!

        Police.hu

Hulló könnyekkel állunk sírod felett,
a sírhelyed bezárta legdrágább kincsemet.
Megállt egy szív, mely élni vágyott.
Csak az idő múlik, feledni nem lehet.
Nehéz az életet élni nélküled.
Felejteni téged soha nem lehet.
Ha a bús napjaim le fognak telni,
Oda vágyom hozzád megpihenni!

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

Réz Anett
2017. november 30-án, életének 45. évében
tragikus hirtelenséggel, váratlanul elhunyt.

Drága Anettünktől
2017. december 8-án 14:30-kor

a tiszaszederkényi temetőben veszünk végső búcsút.
Szívből szeretünk és nem feledünk Téged!

A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, 
akik szerették és tisztelték, hogy

Gondos GáboR
 november 30-án, 83 éves korában elhunyt. 

Hamvasztás utáni búcsúztatása 2017. december 12-én 
(kedd) 11 órakor lesz

a tiszaújvárosi katolikus templom altemplomában. 
Megkérünk mindenkit, hogy csak egy szál virággal 

búcsúzzanak tőle. 
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy 

KARácsony István
 62 éves korában elhunyt. Temetése 2017. december 7-én 
(csütörtök) 12.30 órakor lesz a sajószögedi Városi Teme-

tőben.
A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot december 10-ig (vasárnapig)   
a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-
052), majd december 11-től (hétfőtől) a Borostyán Gyógy-
szertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 
Gyógyszertárak nyitvatartása:
                                           Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-18  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-19

Lezárt ügy

 Lebukott a tolvaj
Lezárta a nyomozást a rendőrség annak a 
20 éves férfinak az ügyében, aki Tiszaújvá-
rosban egy áruházból próbált ruhákat lopni, 
de a vagyonvédelmi eszköz „lebuktatta”.
Lopás vétség elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt folytatott eljárást a Ti-
szaújvárosi Rendőrkapitányság egy 20 
éves körömi férfival szemben. A gyanú-
sított 2017. november 15-én 21 óra kö-
rül Tiszaújvárosban, egy áruházból kísé-

relt meg ruhákat eltulajdonítani, de a ru-
hákon lévő áruvédelmi eszköz azonnal 
jelzett. A közelben lévő biztonsági őrök 
ezt észlelték, és a rendőrség kiérkezéséig 
visszatartották a tolvajt.
A férfi ügyében indított nyomozást a Ti-
szaújvárosi Rendőrkapitányság a napok-
ban befejezte, és az iratokat vádemelési 
javaslattal megküldte az ügyészségnek.

      Police.hu

2. oldal 2017. december 7.Sokféle

A nyitott táska felszólítás a lopásra. 

Ajándék
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik decem-

beri sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.



Ülésezett az önkormányzat

Tűz, pénz, munka, marketing
A zárt ajtók mögött tárgyalt napi-
rendi pontok miatt meglehetősen 
hosszúnak bizonyult Tiszaújváros 
képviselő-testületének november 30-
án tartott ülése. A grémium újabb öt 
évre Nagyné Kántor Juditot nevez-
te ki a rendelőintézet főigazgatójává. 
A képviselők elfogadták a tűz-véde-
lemről szóló beszámolót, a munka-
nélküliségről, valamint a városmar-
keting-tevékenységről szóló tájékoz-
tatókat, pénzügyi kérdéseket tár-
gyalva újabb dolgozói csoportok év 
végi juttatásairól határoztak.

Tűzvédelem

A Tiszaújváros tűzvédelmi helyzetéről, a tűz-
védelem érdekében tett intézkedésekről és az 
azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló 
tárgyalásával kezdte munkáját a testület.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság Tiszaújvárosi Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség Tiszaújvárosi Hi-
vatásos Tűzoltó-parancsnokság, Németh Vik-
tor beszámolójában 2016 és 2017 októbere kö-
zött 413 beavatkozást igénylő eseményről adott 
számot, ebből Tiszaújváros területén 86 volt. 
125 esetben történt téves riasztás ( Tiszaújvá-
ros területén 60), 38 (Tiszaújváros területén 4) 
esetben a kiérkezés előtt felszámolták a tűz-
eseményt, 8 (Tiszaújváros területén 2) esetben 
pedig utólagosan értesült az ügyelet tűzesetről. 
Az előterjesztés kitért arra is, hogy az önkor-
mányzat a tűzoltóság munkakörülményeinek 
segítésével, támogatások révén igyekszik hoz-
zájárulni a hatékonyabb, magasabb fokú mun-
kavégzéshez. Ezt a tűzoltóparancsnok mellett 
Szunyogh Zoltán a megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóság igazgató-helyettese és Macz Já-
nos kirendeltségvezető is megköszönte, példa-
értékűnek nevezve az önkormányzat ezirányú 
tevékenységét. A laktanya 2017. évi felújítá-
sához, konkrétan a hálóhelyiségek felújítási és 
karbantartási munkáihoz, valamint öltözőszek-
rények beszerzéséhez 3 millió Ft, két szerállás 
átalakítási munkálataira a tényleges kivitelezé-
si költség összegével megegyező, de maximum 
14.760.000 Ft támogatást biztosított a testület.
Összefoglalva, a testület - elfogadva a beszá-
molót - azt állapította meg, hogy az elmúlt 
időszakban a tűzoltóság a tűzoltási, tűzvédel-
mi, műszaki mentési tevékenységét nagyon jó 
színvonalon látta el. A tűzoltóság fiatal állomá-
nya ellenére is kiválóan teljesítette a feladato-
kat, minden tekintetben igyekeztek a tőlük el-
várható legjobb teljesítményt nyújtani, melyek 
eredményeként Tiszaújvárosban és a tűzoltóság 
teljes működési területén biztosítani tudták az 
élet- és vagyonvédelem magas szintű ellátását.

Búcsú Tiszalöktől

Négy napirendi pontot zárt ajtók mögött tár-
gyalt a testület. A képviselők elbírálták a Bursa 
Hungarica ösztöndíjra beérkezett pályázatokat. 
Erről szólva Bráz György polgármester megje-
gyezte, a mostani bírálatkor 11-en estek el a tá-
mogatástól, azért, mert nem megfelelően nyúj-
tották be pályázatukat.

A testület két személyi jellegű kérdésben is 
döntött. Öt személynek adományozott Tisza-
újváros Szolgálatáért Díj kitüntetést, és 5 évre 
ismételten Nagyné Kántor Juditot nevezte ki a 
rendelőintézet főigazgatójává.
Információnk szerint a TiszaSzolg 2004 Kft.-
vel kapcsolatos tulajdonosi döntések megho-
zatala volt a legidőigényesebb témakör. Nem 
a korábbi ingatlanértékesítésekkel kapcsola-
tos adminisztratív lépések okoztak fejtörést, 
hanem az egykori tiszalöki úttörőtábor terve-
zett értékesítése. Végül a testület engedélyez-
te, hogy a cég eladja a sokak számára szép em-
lékeket idéző ingatlant. A tábor ugyanis elvesz-
tette varázsát, kihasználatlan, állaga romlik. Az 
esetleges bevételt - ahogy a korábbi értékesíté-
sek bevételét sem - nem éli fel a társaság, ha-
nem újabb vagyont hoz létre belőle - hangsú-
lyozta a polgármester.

Pénzügyi döntések

Tiszaújváros képviselő-testülete legutóbb októ-
berben hozott pénzügyi tárgyú döntéseket. Az-
óta több új kérelem érkezett, illetve felmerül-
tek olyan feladatok is, melyek megvalósításá-
hoz forrás biztosítása szükséges.
Az egyik ilyen feladat a Keleti-lakóövezettel 
függ össze. Az építési telkek kialakítása meg-
történt, az 53 önkormányzati tulajdonú építé-
si telket bejegyezték az ingatlan-nyilvántartás-
ba. A közművesítés tervezése minden közmű-
nél folyamatban van. A gázhálózat kialakítása 
érdekében a testület most felhatalmazta a pol-
gármestert az elosztói csatlakozási szerződések 
megkötésére, valamint 7.239 ezer forint fede-
zetet biztosított a csatlakozási díj kifizetésére.
A képviselő-testület októberi ülésén döntött az 
önkormányzat által fenntartott intézményeknél, 
továbbá az önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaságoknál nem közfoglalkoztatott dolgozók 
év végi juttatásáról. Tekintettel arra, hogy az 
önkormányzati szférában dolgozó közfoglal-
koztatottak, illetve az év végi juttatásban nem 
részesülő munkavállalók is hozzájárultak mun-
kájukkal az önkormányzat színvonalas feladat-
ellátásához, munkájuk elismeréseként 10.000 
Ft összegű ajándékutalványban részesülnek.
Tiszaújvárosban a területi ellátási kötelezett-
séggel rendelkező háziorvosi, házi gyermekor-
vosi és fogorvosi szolgáltatók szakalkalmazott-
jai 2016-ban két alkalommal 50.000 Ft/fő juta-
lomban részesültek. A képviselő-testület felha-
talmazta a polgármestert, hogy a városi szin-
tű jutalomkeret terhére most is gondoskodjon a 
szakalkalmazottak év végi juttatásáról.
Nem maradnak év végi juttatás nélkül a tiszt-
ségviselők sem. A képviselő-testület a polgár-
mestert a 2017-ben végzett munkájának elis-
meréseként az idén januárban meghatározott 
mértéken (3 havi illetmény) túl további 3 ha-
vi illetménynek megfelelő összegű jutalomban 
részesítette, és felhatalmazta, hogy az alpol-
gármestert a 2017-ben végzett munkájának el-
ismeréseként a meghatározott mértéken (2 ha-

vi illetmény) túl, ugyancsak további 3 havi il-
letménynek megfelelő összegű jutalomban ré-
szesítse.
A Tiszaújvárosban működő egyházi fenntartá-
sú köznevelési intézmények zavartalan műkö-
dése érdekében a testület megelőlegezett támo-
gatást nyújtott az intézményeknek a 2018. évi 
önkormányzati támogatás terhére. A Kazinczy 
Ferenc Református Általános Iskola 10 millió, 
a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általá-
nos Iskola 8 millió, a Tiszaújvárosi Református 
Óvoda 2 millió forint támogatást kapott. 
A képviselő-testület 2016 szeptemberében dön-
tött arról, hogy a TiszaSzolg 2004 Kft. Tisza-
palkonya és Oszlár lakosai részére 2017. de-
cember 31-ig munkanapokon 50 %-os, Mező-
keresztes lakosai részére 2017. augusztus 31-
ig munkanapokon 30 %-os belépésre jogo-
sító kedvezményt biztosíthat a Tiszaújvárosi 
Gyógy- és Strandfürdőben. 
Az érintett települések polgármestereinek ké-
résére a testület a kedvezményeket 2018. de-
cember 31-ig meghosszabbította, melyeket ki-
zárólag Tiszapalkonya, Oszlár, illetve Mezőke-
resztes településkártya birtokában lehet igény-
be venni munkanapokon. (A napirendi ponttal 
kapcsolatban lásd még „A Brassai ügy” című 
cikkünket az 5. oldalon.)
                                                     

Munkanélküliség

A képviselő-testület megtárgyalta és elfogad-
ta a munkanélküliség alakulásáról szóló tájé-
koztatót, mely a kiemelt adatok tekintetében 
részletesen kitér Tiszaújvárosra. A 2016-os és 
2017-es augusztusi munkanélküliségi adato-
kat összevetve megállapítható, hogy a munka-
nélküliek száma (515 fő) kis mértékben (6,7 
%-kal) csökkent, valamint a nők és férfiak ará-
nya felcserélődött. Jelenleg a munkanélküliek 
57 %-a férfi, 43 %-a nő. 
A munkanélküliek között az iskolai végzettség-
gel nem rendelkező munkanélküliek (9 fő, 1,7 
%), és az alapfokú iskolai végzettségűek (140 
fő, 27,2 %) aránya szintén nőtt az előző évi 
arány-számokhoz viszonyítva, de a járás tele-
püléseihez képest továbbra is jónak mondható 
arány. A szakiskolát végzettek száma 9 fő (1,7 
%), szakmunkásképzőt 127 fő (24,7 %), gim-
náziumot 84 fő (16,3 %) végzett, szakközép-
iskolai végzettséggel 87 fő (16,9 %) rendelke-
zik, a technikumot végzettek száma 25 fő (4,85 
%), főiskolai végzettséggel 25 fő (4,85 %), il-
letve egyetemi végzettséggel 9 fő (1,7 %) ren-
delkezik. 
Városunk munkanélküliségi rátája 4,2 %, ez az 
érték a megyei átlaghoz (7,72%) képest alacso-
nyabb, az országos átlagot (3,95 %) is csak kis 
mértékben haladja meg.  
A város vezetése a kedvező munkanélküliségi 
ráta elérését és a város népességmegtartó ere-
jének növelését egy vállalkozóbarát helyi adó-
politika kialakításával segíti, számolva annak 
lehetőségével, hogy egy dinamikus, támogató 
környezet ösztönzőleg hat új vállalkozások ala-

kítására, a meglévők bővítésére, a foglalkozta-
tottak számának növekedésére. 
A hátrányos helyzetben lévő társadalmi csopor-
tok (fiatalok, alacsony iskolai végzettségűek, 
szakképzetlenek) helyzetének javítása érdeké-
ben a város vezetése továbbra is fontos felada-
tának tekinti a közfoglalkoztatás szervezését 
az önkormányzat által működtetett intézmény-
rendszeren belül. Az önkormányzat és intézmé-
nyei, illetve gazdasági társaságai arra töreksze-
nek, hogy minél több ember számára biztosí-
tani tudják a foglalkoztatást helyettesítő támo-
gatás feltételeként meg-határozott, legalább 
30 napos foglalkoztatást. Az egyes nem szak-
maspecifikus munkaköröket a közfoglalkozta-
tás keretében próbálják feltölteni. Ennek meg-
felelően az önkormányzat körébe tartozó intéz-
mények, valamint a Tiszaújvárosi Városgazda 
Nonprofit Kft. 2017. március 1. és 2018. feb-
ruár 28. között 70 fő foglalkoztatását valósít-
ják meg.

Városmarketing

Az Infokommunikációs és Városmarketing Bi-
zottság október 25-i ülésén tárgyalta a 2017. 
évi városmarketing-tevékenységről szóló tájé-
koztatót, és az ügy fontosságára tekintettel ja-
vasolta, hogy a képviselő-testület is tűzze napi-
rendjére ezt a témát.
Megállapítható, hogy igen sokrétű és széleskö-
rű városmarketing-munka kezdődött meg tele-
pülésünkön ebben az évben, amelyhez nagy-
mértékben hozzájárult az Infokommunikációs 
és Városmarketing Bizottság létrehozása. 

A marketingfeladatok végrehajtásában közpon-
ti szerepet kapott városunk turisztikai értéké-
nek bemutatása, a vállalkozók befektetési ked-
vének ösztönzése, valamint a helyi lakosság Ti-
szaújváros iránti elkötelezettségének és lokál-
patriotizmusának erősítése.
Az Infokommunikációs és Városmarketing Bi-
zottság kezdeményezésére a képviselő-testület 
által elfogadott ütemterv alapján megkezdődött 
az önkormányzat által üzemeltetett honlapok 
tartalmi és szerkezeti átalakítása, külső megje-
lenésének modernizálása. Az egyes weboldalak 
megújítása során kulcsfontosságú volt a város-
marketing szempontok figyelembe vétele.
Az idei Triatlon Nagyhét kezdetére elkészült 
egy állandó szabadtéri installáció is „Tiszaújvá-
ros pont” névvel, és ezzel egyidejűleg új szlo-
gen is született („Érezd magad otthon!”), az 
önkormányzat a nyári hónapokban a Városház-
téren vezeték nélküli internetes elérést nyújtó 
wifi hotspotot biztosított, amely azon túl, hogy 
a téren zajló rendezvények résztvevőinek kom-
fortérzetét növelte, városunk népszerűsítését is 
nagyban elősegítette.
Végezetül a tájékoztató kitér a még hátralévő 
feladatokra, amelyek közül kiemelten fontos a 
városapplikáció elkészítése. A tervek szerint az 
önkormányzat 2018. évi költségvetésének el-
fogadásával egyidejűleg döntés születhet egy 
marketing célú, mobiltelefonos applikáció el-
készítésére, amely első körben egy lakossági és 
turisztikai tájékoztató, információs szoftver lét-
rehozását jelentené.

      Ferenczi László

3. oldal2017. december 7. Aktuális

A Sportcentrum honlapja is megújult. 

Nagyné Kántor Judit újabb öt évre kapott 
bizalmat. 

Elkészült a két szerállás átalakítása. 



Szakemberhiány

Képzésre toboroztak
Egészségügy, építőipar vagy 
akár szolgáltatás. Szinte min-
den területen probléma a szak-
emberhiány.    

- Nyáron felvettünk három kollégát - nyi-
latkozta lapunknak Pék György, az MAN 
tiszaújvárosi kirendeltségének vezető-
je. - Így egyelőre megoldódott a munka-
erő probléma, de nyáron újra indul a ke-
resés, mert bővül a cég, tehát további au-
tószerelőkre és autóvillamossági szakem-
berekre lesz szükség. Elég nehezen sike-
rül megfelelő munkaerőt találnunk. Kö-
zel egy évig kerestük a legutóbb felvett 
munkatársakat. Miskolcon, egy állásbör-
zén találtunk egy kollégát, egy közössé-
gi oldalra kitett hirdetésünkre jelentke-
zett a második, a harmadik pedig szemé-
lyes kapcsolatok révén került a vállalat-
hoz. Az elvándorlás nálunk szerencsé-
re nem jellemző, a bővülés, a folyama-
tos fejlődés miatt kell felvenni az újabb 
embereket. Igyekszünk előre gondolkod-
ni és elébe menni a dolgoknak úgy, hogy 
részt veszünk az oktatásban, gyakorla-
ti helyet biztosítunk a tanulóknak. Abban 
bízunk, hogy sikerülni fog időben megfe-
lelő szakembereket foglalkoztatni.
Nem csak az ipari szektorban, a vendég-
látásban is gond jó, megbízható szakem-
bert találni.
- Mi jártunk már úgy, hogy egy szakács 
évekig dolgozott nálunk,- meséli Juhász 
Antalné, az Arany Holló Étterem tulajdo-
nosa - képzéseken vett részt, tapasztalatot 
szerzett, majd egyszer csak elment kül-
földre dolgozni. Jönnek ugyan jelentke-
zők, csak az a baj, hogy 3-6 hónapos kép-
zés után kapják meg a bizonyítványukat, 
és amikor behívjuk, hogy egy-két ételt el-

készítsenek, bizony nem úgy teljesítenek, 
ahogy azt egy étterem elvárná tőlük. Év-
ről-évre biztosítunk gyakorlati helyet ta-
nulóknak, bízva abban, hogy az iskola el-
végzése után megfelelő pincért vagy sza-
kácsot tudunk majd foglalkoztatni. Azon-
ban hiába jelentkeznek tanulók, nem jár-
nak be a gyakorlatra. Az a tapasztalat, 
hogy az iskolapadból kikerülő fiatalok-
ból nagyon hiányzik a szakma szeretete, 
az alázat.  
A munkaerő problémára igyekszik meg-
oldás találni a Taktaköz és Térsége He-
lyi Foglalkoztatási Paktum, amely a hi-
ányszakmákban ingyenes képzést indít, 
majd segít az elhelyezkedésben is. Eh-
hez a programhoz Tiszaújváros is csatla-
kozott, a minap egy toborzónak helyszí-
ne volt városunk. Igwebike-Demeter Vi-
vien is részt szeretne venni a programban. 
Szakmát akar tanulni. 
- Nekem csak egy érettségim van, és ez-

zel elég nehéz jó munkahelyet találni - 
mondja Vivien. - Mivel nincs szakmám, 
elsősorban az a cél, hogy valamilyen kép-
zésen részt vegyek, és ha sikerül szociális 
területen szeretnék elhelyezkedni.
A program egyrészt azokon az embere-
ken szeretne segíteni, akiknek nem sike-
rült munkát találni, de segít a szakembert 
kereső cégeknek is.  
- A foglalkoztatási paktumnak 504,5 mil-
lió forintja van arra, hogy ebben a térség-
ben, 14 települést érintve egyrészt kép-
zési  lehetőségeket biztosítson, másrészt 
esélyt ad arra, hogy munkahelyet találjon 
- tudtuk meg Dr. Szemán Ákostól, Takta-
harkány polgármesterétől. - A képzések 
indítása cégek bevonásával történik, te-
hát a munkaadók, akik vállalják azoknak 
a foglalkoztatását, akik a paktumszerve-
zeten keresztül kerülnek hozzájuk, azok-
nak bértámogatás biztosít. Ez egy nagyon 
jelentős támogatás, hiszen ezzel a lehe-
tőséggel 330 embernek a képzését, vala-
mint ennek az egyharmadának az elhe-
lyezkedését tudja biztosítani. Akár úgy, 
hogy például nyolc hónapig kifizeti a 
paktumszervezet a bérét, négy hónapig 
pedig továbbfoglalkoztatási kötelezettsé-
ge van a munkaadónak. A kormányhiva-
tal foglalkoztatási osztályával együttmű-
ködésben térképezzük fel, hogy milyen 
képzésekre lenne lehetőség. Ezzel kap-
csolatban megkerestük a térségben lévő 
cégeket is, hogy nekik milyen szakem-
berekre, képzésre lenne szükségük. Ezt 
„összefésüljük” és olyan képzést próbál 
majd indítani a kormányhivatal, amelyek 
hozzásegítik az embereket ahhoz, hogy 
Tiszaújvárosban vagy környékén el tud-
janak helyezkedni.  

 ema 

Mecénás ösztöndíjosztó

Tiszaújváros sikeres 
jövőjének zálogai

A hétvégén adták át a Tiszaújvárosi Mecénás Köz-
alapítvány ösztöndíjait a nyertes felsőoktatásban 
résztvevő hallgatóknak. Ebben a félévben 75-en 
pályáztak sikeresen, ők a Városházán rendezett 
ünnepségen vették át az ösztöndíjakat. 

- Az itt élő emberek fontosnak tartják, hogy a sikeresen tanu-
ló fiatalok támogatást kapjanak - mondta köszöntőjében Bráz 
György polgármester. - Nagyon büszkék vagyunk rátok, és jó ér-
zéssel tölt el bennünket, hogy ennyi fiatal tanul és olyan jól ta-
nul. Azért is van, hogy ezt meg tudjuk tenni, mert a város elődei 
is jól működtették a várost és mi is igyekszünk a nyomdokaikba 
lépve mindent megtenni. Biztos hallottatok róla, hogy komoly, 
nagy beruházások előtt áll Tiszaújváros, ez azt jelenti, hogy a 
városnak van jövőképe, és ez nem csak Tiszaújvárost jelenti, ha-
nem a városkörnyéken élőket is - mondta a polgármester. 
- Túl azon, hogy Tiszaújvárosnak van egy sikeres múltja, biz-
tosan lesz egy sikeres jövője is - mondta dr. Fülöp György al-
polgármester -, amelynek a zálogai ti vagytok. Ti vagytok a vá-
ros jövője - tette hozzá, utalva arra, hogy a város ipari fejlődé-
se újabb munkahelyeket teremt majd. A jelenről szólva így foly-
tatta: - Működtetjük a Tiszaújváros visszavár programot, mert 
mi tényleg azt gondoljuk, hogy azok a fiatalok, akik egyete-
men, főiskolán tanulnak, de mégiscsak szeretik ezt a várost, úgy 
gondolják, hogy itt szeretnének élni, ők vissza tudjanak jönni. 
Mi annak örülünk, ha helyi kötődésű fiatalokat tudunk felvenni 
munkahelyekre. Már az önkormányzatnál is működtetünk olyan 
rendszert, hogy elfogadunk önéletrajzokat és a különböző cégek 
vezetőivel, akikkel találkozunk, mi átadjuk ezeket. És így is si-
került már egy-egy tiszaújvárosi fiatalnak itt munkahelyet talál-
nia - mondta az alpolgármester. 
Az ösztöndíjakat Bráz György polgármester, dr. Fülöp György 
alpolgármester és Makrai Marianna, a közalapítvány kuratóri-
umának elnöke adta át. A díjazottak között volt Farkas Georgi-
na is. 
- A Debreceni Egyetem Fogorvostudományi karán tanulok - 
mondta Georgina -, ötödéves hallgató vagyok, és az ösztöndíj-
ból szeretnék majd utazgatni. Szerencsére már harmadjára lehe-
tek itt az ösztöndíjosztó ünnepségen. 
- A Debreceni Egyetemen tanulok turizmus-vendéglátást - 
mondta Vígh Vivien. - Most kaptam meg másodjára ezt az ösz-
töndíjat, legutóbb tavaly decemberben. 
Ebben a félévben 78-an pályáztak és 75-en kaptak ösztöndíjat. 
- Idén már második alkalommal adtuk át a felsőoktatási ösztön-
díjakat - mondta Makrai Marianna -, a 75 hallgatónak összesen 
3 millió 358 ezer forintot szavazott meg a kuratórium. Általá-
ban 70-80 fő között van a pályázó hallgatók száma. Ami figye-
lemre méltó most, hogy sokan a maximális ösztöndíjban része-
sültek, ez a hallgatók 40 %-a, azt gondolom, hogy ez elismerés-
re méltó. A minimum összeg 34 ezer forint, a maximum pedig 
50 ezer. 4,2-es átlagtól tizedenként 2 ezer forinttal emelkedik az 
összeg - mondta Makrai Marianna. (Az ösztöndíjasok névsora 
lapunk 5. oldalán.) 

                                             Fodor Petra

Négy évtizednyi munka

Újabb személy, Füzes Gyulá-
né kisgyermeknevelő vehette 
át a legutóbbi testületi ülésen 
a Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj kitüntetést.

Füzes Gyuláné 1978-ban a II. sz. Bölcső-
dében kezdett dolgozni, mint gondozónő. 
A bölcsőde megszűnése után 1983-ban 
áthelyezték az V. sz. Bölcsődébe. Az át-
szervezések következtében 1987-től a IV. 
sz. Bölcsődében, végül 2000. július 01-
től a „Napsugár” Bölcsődében dolgozott 
egészen nyugállományba vonulásáig.
Csaknem negyven évig állt a város szolgálatá-
ban, ez idő alatt több korosztály nevelésében, 
gondozásában vett részt. A munkában töltött 
évtizedek alatt mindvégig nagy lelkesedéssel 
segítette, támogatta a gyermekek nevelését. 
Tevékenységét az emberség, a gyermekköz-
pontúság, a szakmai alázat jellemezte. 
Gondozónőként, kisgyermeknevelőként 
mindig szeretetteljes gondoskodással, ma-
ximális segítőkészséggel és kezdettől fog-
va magas színvonalú szakmai tudással lát-
ta el feladatát. A gyermekek gondozása so-
rán rendkívül következetes volt, nem csak 
a gyermekek megfelelő ellátására, testi ne-
velésére fektetett nagy hangsúlyt, hanem 

az életkornak és egyéni sajátosságoknak 
megfelelő mentális fejlesztésre is. 
Munkája során fontosnak tartotta a szü-
lők folyamatos tájékoztatását, velük is 
szívélyes, baráti légkört alakított ki. Ta-
nácsait nem csak a szülők, hanem mun-
katársai is megfogadták. Nagy figyelmet 
fordított arra, hogy az új, fiatal dolgozók 
is megtapasztalják a gyermekgondozás 

szépségeit, elsajátítsák a szakmai forté-
lyokat és átvegyék a több évtizedes in-
tézményi kultúrát, nevelési módszere-
ket.
Közel négy évtizedes, kimagasló, lel-
kiismeretes szakmai munkája, emberi 
helytállása, szorgalma és elhivatottsága 
elismeréseként „Tiszaújváros Szolgála-
táért Díj” kitüntetésben részesült. 

Tiszaújváros szolgálatáért

4. oldal 2017. december 7.Mindenes

Füzes Gyuláné csaknem 40 évig állt a város szolgálatában. 

Az MAN a folyamatos fejlődés okán keres új munkaerőt. 

Nem kínálják tálcán a jó szakácsokat. 

Sokan kaptak maximális mértékű ösztöndíjat. 

Vígh Vivien másodszor részesült ösztöndíjban. 



Mecénás 
ösztöndíjasok

Ádám Aida, Schäffer Anett, Fehérné Lázár Anna, Gere Márton 
Pál, Jancsár Lili, S. Bognár Balázs, Bazsó Viktória, Csapó Már-
ton, Bodnár Noémi, Nagy Dóra, Faragó Ádám, Stefán Ibolya, 
Bori Ákos, Vass Alexandra, Vida Péter, Kovács Ágnes, Molnár 
Tamás, Oláh Pál Olivér, Kébel Zsófia, Jávorszki Olga, Gulyás 
Zsuzsa, Papp Júlia, Medgyesi Barbara, Bató Alex, Dienes Ni-
kolett, Hok Zsófia, Fogarasi Doroti, Jakab Dóra, Márki Zsófia, 
Pelyhe Réka, Vig Vivien Roxána, Bugya Anikó Judit, Lencsés 
Kitti, Fekete Zsolt, Labancz Borbála, Pristyák Levente, Dusza 
Eszter, Koncz Gergő, Szíjártó Cintia, Balaton Boglárka, Laki 
Hilda Eszter, Varga Dóra, Havasi Anikó, Bárdos Vera, Kiss Vik-
tor, Szilágyi Tímea, Dunai Virág, Horváth Eszter, Lenár Vil-
mos György, Lerner Katalin, Vida Tímea, Cziffra Ágnes, Farkas 
Georgina, Szabó Dániel, Molnár Petra, Koncsik Bettina, Oláh 
Márta, Krébesz Róbert, Soltész Petra, Vámosi Panna, Czilja 
Soma, Gönczi Kinga, Tóth Anett, Tóth Barbara, Vámos János, 
Tóth Attila, Tóth Kristóf, Kovács Árpád, Luczi Dorina, Mattya-
sovszky Noémi, Grebely Péter, Dobos Hunor, Balogh Szabolcs, 
Kocsis Dorottya, Nagy Zita.

Rendőrség - KEF

Közös éjszakai járőrözés
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság éven-
te több alkalommal is szervez közös 
„szolgálatot” a Tiszaújvárosi Kábító-
szerügyi Egyeztető Fórum munkatársai-
val és kortárssegítő fiatalokkal. 
A legutóbbi akció december 2-án volt, 
melyen 11 fiatal vett részt. 
A szolgálatot megelőző eligazítást a ka-
pitányságvezető tartotta, a közös szolgá-
latellátást is az ő irányításával hajtották 
végre. Az eligazítás után a rendőrök ap-
ró ajándékokkal kedveskedtek a résztve-
vő iskolásoknak. 
A közös szolgálat során a fiatalok tá-
jékoztatást kaptak a kapitányság éle-
téről is. Célunk nem utolsó sorban az 
volt, hogy a rendőri munkát minél széle-
sebb spektrumban megismertessük a fia-
talokkal, népszerűsítsük a rendőri hiva-
tást, hiszen sosem lehet tudni, lehet, hogy 
a résztvevők köréből kerülnek ki a jövő 
rendőrei. 
A különösen a fiatalokat érintő aktuális 
bűnügyi, szabálysértési, egyéb jogszabá-
lyok átbeszélése után a város területének 

ellenőrzése következett, melynek során 
lehetőség volt az aktuális kérdések, prob-
lémák megbeszélésére is. A rendőrök fel-
hívták a fiatalok figyelmét „bizonyos he-
lyekhez, rendezvényekhez” kötődő legy-
gyakoribb bűncselekményekre, szabály-

sértésekre. A fiatalok élvezték a közös 
szolgálatot, nagy érdeklődést mutattak a 
rendőri hivatás iránt. Jónak tartják a kez-
deményezést, szeretnék, ha a jövőben is 
folytatódna. 

Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

Bronz, ezüst, arany

Zsúfolt vasárnapok, bevásárlós hétvégék                    
Az elmúlt hétvége még nyu-
galmas volt, a legtöbben csak 
a szokásos bevásárlásukat 
bonyolították. Mások viszont 
már útra keltek, bevásárló 
körútra. Nyakunkon a kará-
csony, jó esetben kezünkben 
az ajándéklista és igyekszünk 
túl lenni rajta. Igen, túl lenni, 
hiszen munka közben, ebéd-
szünetben, egy-egy házimun-
kát odébb tolva teljesítjük 
szeretteink kívánságát.

Épp csak elmúlt mindenszentek és halot-
tak napja, a kereskedők harmadnap már 
karácsnyi díszbe öltöztették a kirakato-
kat. A jó bornak is kell a cégér, így a Mi-
kulásnak és a karácsonyi ajándéközönnek 
is. Garmadával gyártották a csoki figurá-
kat, de a legújabb szuperszonikus űrjár-
gány is kapható már, igaz csillagos áron. 
Mások a karácsonyi sütik miatt aggód-
nak, hiszen a piskóta és a krémek alap-
jának, a tojásnak is az egekbe szökött az 
ára. 
Bronzvasárnap még nem borzolódtak a 
kedélyek, még nem volt az a nagy roha-
nás, a multik parkolójában sem volt tu-
multus, és a pénztáraknál sem kellett órák 
hosszat rostokolni a megrakott bevásárló-
kosarak miatt.
- Évek óta megoldjuk nyugodtan a vásár-
lást. Mi nem rohanunk, nem idegeske-
dünk, nem csinálunk túl nagy ügyet a be-
vásárlásból, inkább év közben tudjuk le 
ezeket az ajándékozásokat. Sosem vittük 
túlzásba, csak azért, mert karácsony van - 
mondja Soltész Balázsné.
Bazsóné Marosi Rita az élelmiszerboltból 
nagy szatyrokkal ment át az egyik ruha-
üzletbe, ott válogatott. 
 - Nem csak ajándékozáskor járok ide, de 
most épp itt találtam mind a két gyerme-

kemnek ruhát a fa alá. Egyébként nem na-
gyon tervezgetek, de amikor járok-kelek 
a városban, benézek a boltokba, és ha lá-
tok valamit, akkor azt megveszem aján-
dékba, így haladok az ünnepi bevásárlás-
sal - mondja. 
November második felétől már a fo-
gyasztóvédelem munkatársai is járják a 
boltokat. Próbavásárlást tartanak, elle-
nőriznek, elsősorban a szezonális termé-
keket. A hatóság a csoki figurákkal kezdte 
a sort, hiszen nem mindig az van a csoma-
golás mögött, ami a feltüntetett címkén. 
De nem csak ezekkel van ilyenkor prob-
léma, hanem a fényfüzérekkel és a sze-
zonális műszaki cikkekkel, legalábbis er-
ről cikkezik a sajtó évek óta, és erre fi-
gyelmeztet a hatóság is. 
Pénteken a használtcikk piacon is kinyi-
tott a karácsonyi vásár. Kereskedők, al-
kalmi árusok sorakoztak a standoknál, s 
még többen az asztalaiknál, hiszen az ol-
csóbb áruk reményében sokan itt költik el 

a karácsonyra szánt forintokat. A minőség 
azonban nem minden esetben kifogásta-
lan, ezért érdemes résen lenni, alaposan 
megnézni a vásárolni kívánt árut. 
 - Ha hibás az áru, az a gond, hogy amikor 
megvesszük az alkalmi árustól, nem biz-
tos, hogy ki tudjuk próbálni. Az sem való-
színű, hogy kapunk blokkot vagy nyugtát, 
így nem tudunk visszamenni reklamálni, 
hiszen az alkalmi árust karácsony után 
már nem biztos, hogy megtaláljuk. Jobb 
tehát kikerülni őket, mert noha a jogsza-
bályok vonatkoznak minden kereskedőre, 
valószínű, hogy ezek az emberek nem ke-
reskedők és nehéz őket megtalálni - tud-
tuk meg Pokorniné Czipó Évától, a Tisza-
újvárosi Járási Hivatal fogyasztóvédel-
mi szakügyintézőjétől. - Amennyiben mi-
nőségi kifogással visszük vissza a termé-
ket, mert valamilyen hibát fedeztünk fel 
benne, akkor visszavihető a termék, s eb-
ben az esetben a kereskedőnek kötelessé-
ge a reklamációnkkal kapcsolatban intéz-
kedni. Ha javítható a termék akkor a ja-
vítást ajánlja fel, amennyiben nem javít-
ható, akkor jön a csere, vagy az árleszál-
lítás, vagy a vételár visszafizetése. Én azt 
gondolom, hogy megtanulták a fogyasz-
tók, hogy a blokkot, nyugtát el kell tenni, 
hiszen ez alapján tudunk majd reklamál-
ni, ha valami gondunk van. Ez a feltéte-
le annak, hogy a kereskedő foglalkozzon 
a panaszunkkal. Ha olyan gondunk van a 
termékkel, hogy az ajándékozott nem örül 
neki, vagy nem jó a mérete, vissza lehet 
menni a kereskedőhöz, ám ő nem köteles 
foglalkozni vele, de üzletpolitikai, vagy 
fogyasztóbaráti szempontból vállalhatja, 
hogy a terméket kicseréli vagy megenge-
di, hogy levásároljuk a vételárát - mondta 
Pokorniné Czipó Éva.                                                                         

berta

Méltányos testület

A Brassai-ügy

A Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi 
Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépis-
kolájában foglalkoztatott alkalmazottak részére a 
nyári juttatás kifizetésére 7.930 ezer forint, az év 
végi juttatások kifizetésére 16.714 ezer forintos tá-
mogatást biztosított a képviselő-testület. Csakhogy 
a dolgozók eddig nem juthattak pénzükhöz.

A juttatások ki nem fizetésének jogi hátterében az áll, hogy a 
képviselő-testület 2017 februárjában a költségvetés elfogadása-
kor hozott határozatában arról döntött - ahogy a korábbi évek-
ben is - hogy támogatási célú megállapodás csak abban az eset-
ben köthető, ha a szerződő félnek nincs lejárt határidejű tartozá-
sa az önkormányzat felé.
A Brassai középiskola világításának korszerűsítését szolgáló 
„Szemünk fénye” program keretében felszerelt világítástechni-
kai eszközök bérletére vonatkozó költségek viselésére azonban 
a mai napig nem született még megegyezés, ebből következően 
az intézmény fenntartójának lejárt határidejű tartozása van Ti-
szaújváros önkormányzatával szemben. Az ominózus határozat 
értelmében ezért nem köttetett megállapodás, így nem történhe-
tett kifizetés sem.
Az önkormányzat folyamatosan egyeztetett a fenntartóval, és 
többször a Nemzetgazdasági Minisztériummal is. Egyezség 
azonban a mai napig nem született.
Annak érdekében, hogy a testület azon szándéka, hogy a vá-
rosban működő állami, illetve egyházi fenntartású köznevelési 
intézményekben azonos elvek mentén legyen biztosított az al-
kalmazottak juttatásainak köre, jutalmazási lehetősége, a testü-
let most határozatban rögzítve lehetővé tette, hogy a Brassaiban 
dolgozók a 2017. júniusi bérüknek megfelelő összegű egyhavi 
juttatás kifizetéséhez szükséges támogatást az önkormányzat át-
adhassa a fenntartónak, annak ellenére is, hogy lejárt határide-
jű tartozása van. 

f.l.

5. oldal2017. december 7. Aktuális

Az „ajándék lónak” is érdemes megnézni a fogát. 

Mikulástól karácsonyig - az ajándékpavilonban is. 

Eligazítás a kapitányságon. 

Ebben a félévben 78-an pályáztak, 75-en sikeresen. 

A képviselő-testület úgy gondolta, hogy a fenntartó és a 
minisztérium felelőtlensége miatt nem szenvedhetnek hát-
rányt a Brassai dolgozói. 



Együtt advent vasárnapján

Gyertyagyújtás hóesésben
December 3-án, advent első 
vasárnapján gyújtották meg 
a gyertyát a város hatalmas 
adventi koszorúján. A tér új-
ra megtelt szeretettel, embe-
rekkel, akik együtt köszön-
tötték a karácsonyi időszak 
kezdetét.

A várakozás lehet unalmas, lehet izgal-
mas, lehet feszült, lehet lázas és lehet 
örömteli, ki, mikor, mire vár. Ez a mosta-
ni, az év végi, szeretetteljes, visszafogott 
és csendes. Bár rohanunk, listát írunk, 
boltról boltra járunk, csokinaptárt nyi-
togatunk, közben egy kicsit még dolgo-
zunk, meglepetés után kutatunk, megint 
dolgozunk, hiszen év vége van, haj-
tunk, mégis igyekszünk néha kilépni eb-
ből a zajos körből egy meghittebb világ-
ba. Ebben segítenek azok a közös alkal-
mak, amikor megállunk énekelni, gyer-
tyát gyújtani, betlehemet látogatni, kür-
töskalácsot enni, forró puncsot kortyolni, 
együtt lenni, mint ahogy ezt tesszük kö-
zösen mi városlakók több mint egy évti-
zede itt a Városháztéren. Ezekre emlékez-
tetett Bráz György polgármester is min-
denkit, aki a Mikulástól karácsonyig ren-

dezvénysorozat nyitónapjára ellátogatott. 
- Az első ilyen adventi készülődés 2005-
ben volt, amikor együtt jöttünk ki ide ün-
nepelni a térre és tesszük ezt azóta min-
den évben. A mostani advent érdekessé-
ge, hogy a reformáció 500. évfordulójá-
nak évében éppen Tiszaszederkényből ér-
kezett ez hatalmas fenyő, amely a Város-
házteret díszíti. Ezek az alkalmak, mint 
ez a mai is, azt szolgálják, hogy ne csak 
külsőleg öltözzön ünnepi díszbe a város, 
hanem hogy próbáljuk egy kicsit a szí-
vünket, lelkünket építgetni és odafigyelni, 
hogy valójában mit is jelent a karácsony - 
mondta Bráz György. 

Gondolatok az ünnepről 

Köszöntője után kigyúltak az ünnepi fé-
nyek a város hatalmas karácsonyfáján, 
majd a történelmi egyházak képviselői, 
Dr. Varga István református lelkész, Dr. 
Mata István római katolikus plébános és 
Jeviczki Ferenc görögkatolikus parókus 
mondták el ünnepi gondolataikat. Dr. Var-
ga István egy igével köszöntötte a város-
lakókat: 
-  A jelenések könyvének harmadik részé-
ben mondja Jézus „Íme eljövök hamar!” 
Sokunk életében is hamar eltelik majd 
advent, mintha madárszárnyakon szállna. 
Várakozunk Jézus Krisztusra, ő pedig el-
jön ebbe a világba, ahol az ő fénye soha ki 
nem huny, ami soha el nem alszik, hogy 
mindannyiunk szívébe elhozza a világos-
ságot. Ezt a találkozást kívánom mind-
nyájuknak. Ámen.
- Az advent a várakozás, a felkészülés 
ideje, az Úr eljövetelét jelenti. Sok szép 
dolog van a világon, de a legszebb az, 
hogy várjuk az Úr érkezését, hiszen a 
legszebb az, amikor olyan valakire vá-
runk, akit mi is szeretünk, akinek az el-
ső helyet adjuk a szívünkben. Az Úrjé-

zust várjuk, aki azért jött el, hogy vi-
lágosságot, szeretetet, békességet, hoz-
zon el közénk, hogy megédesítse min-
dennapjainkat - mondta Dr. Mata István 
plébános.
Jeviczki Ferenc parókus így szólt a kará-
csony ünnepére készülő tiszaújvárosiak-
hoz: 

-  A megtérés nem vallásválasztást jelent, 
hanem mindenekelőtt menekülést. Mene-
külést a sötétség és a kétségbeesés elől. 
Karácsonynak az az üzenete, hogy vált-
ságot küldött az Úr, szabadítót küldött az 
Úr, és mi ezelőtt az Úr előtt borulunk le, 
és őt imádjuk karácsonykor. 

Műsorok, 
szeretetvendégség 

Az adventi gondolatok után a Tiszaújváro-
si Református Óvoda gyermekinek műsora 
nyitotta a kulturális programot, majd a Ka-
zinczy Ferenc Református Általános Iskola 
ünneplőbe öltözött diákjai léptek színpad-
ra karácsonyi csokrukkal. Meghitt hangula-
tot hozott a Tiszaújvárosi Református Ének-
kar is, amely minden évben dalos jókedv-
vel és teli szeretettel érkezik a térre. A mű-
sorok mellett, mint minden évben, most is 
szeretetvendégség fogadta a városlakókat. 
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 
nyugdíjas klubjai és a Tiszaújvárosi Nyug-
díjasok Egyesülete szervezésében forralt 
borral, meleg teával és házi süteményekkel 
kínálták a tér vendégeit.
Advent első vasárnapján kinyitottak a kis 
faházikók is, látnivalókkal, finomságok-
kal, vásárfiákkal. Pénteken újra progra-
mokkal várják a városlakókat a térre. A 
színpadon a Hunyadi, az Éltes és a Szé-
chenyi iskola diákjai lépnek fel karácsonyi 
műsorokkal, a programok ideje alatt jóté-
konysági vásárt tart a Vöröskereszt. Vasár-
nap a második adventi gyertya meggyúj-
tása és az egyházak köszöntése után a Ti-
szaújvárosi Szent István Katolikus Általá-
nos Iskola és a Tiszaújvárosi Görögkatoli-
kus Énekkar ad ünnepi műsort.

berta

kronika@tiszatv.hu

Véradóünnep

Kajak-kenu

Korip, szívecske

Emberségből jeles

Mesteredzők 
előtt tisztelegnek

Mit jelent ez a kifejezés? Polipok koraszülött babáknak. Még az 
inkubátorban válnak a babák első játékává, és elkísérik őket ott-
honukba is. A Koraszülött Gyermekekért Alapítvány felhívásá-
val találkozott Vámos Dénesné klubtársunk, mely szerint ilyen 
koripok készítésére van lehetőség, melyekkel november 17-én 
a koraszülöttek világnapján szeretnék megajándékozni a babá-
kat. Ilikének megtetszett az ötlet, és lelkes ügyes kezű társakra 
is akadt, Takács Istvánné és Venczel Jánosné személyében. A Ti-
szaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete vezetősége is megszavaz-
ta az anyagszükséglet finanszírozását. A szakszerű eligazítás és 
felkészítés után lelkes társaink 21 tündéri kis koripot, és 12 szí-
vecske párnát készítettek.
Ezúton szeretném megköszönni nekik szorgalmukat, segíteni 
akarásukat, az egyesületnek a támogatást!
A koripok, szívecske párnák, takarók, kis sapkák készítése fo-
lyamatos. Ha valaki szeretne ebben a karitatív munkában részt 
venni, jelentkezzen a vili44citromail.hu e-mail címen.

                                                   Várkonyi Ilona vezető
Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub 

A múlt héten csütörtökön a Hamvas Béla Városi Könyvtárban 
köszöntötte a Magyar Vöröskereszt Dél-Borsod Területi Szer-
vezete a sokszoros véradókat. Az ünnepségen elhangzott, hogy 
a tiszaújvárosiak  nagyon pozitívan állnak ehhez a társadalmi 
felelősségvállaláshoz, általában megvan a tervezett donorszám. 
Hogy értékén kezeljük a 25-szörös, 50-szeres, netán 100-szoros 
véradók teljesítményét, tudni kell, hogy a férfiak évente 5-ször, 
a nők 4-szer adhatnak vért. Két véradás között legalább 67 nap-
nak kell eltelnie. 

2001 óta hagyomány, hogy már-
ványtáblára vési fel a kajak-ke-
nu sportág azoknak az Örökös 
Bajnokoknak a nevét, akik ver-
senyzőként legalább öt világbaj-
noki elsőséget, vagy egy olim-
piai aranyérmet szereztek. A ki-
váló versenyzőknél némileg ke-
vesebb szó esett eddig azokról 
a szakemberekről, akik edző-
ként hozzájárultak az elmúlt 75 
év eredményeihez és pályafutá-
suk során végigkísérték a leg-
eredményesebb válogatott spor-
tolóinkat. Ezért most újabb már-
ványtáblát helyeztek el a szövetség székházának falára, melyen 
a sportág eddigi 48 mesteredzőjének neve olvasható. A Tiszaúj-
városi Vízi Sportegyesület mesteredzője, korábbi elnöke, Far-
kas Zoltán is tagja a rangos mezőnynek, ő 1989-ben kapta meg 
a címet. 

6. oldal 2017. december 7.Mindenes

Bráz György, dr. Varga István, dr. Mata István és Jeviczki Ferenc. 

Sokan látogattak ki a térre. 

Szeretetvendégség a nyugdíjasoktól és a humánszolgáltatótól. 

Szeretetteljes műsor az óvodásoktól. 

Az ügyes kezek 21 tündéri koripot készítettek a kicsiknek. 

Tiszaújvárosban sokan adják vérüket, hogy segítsenek má-
sokon. 



A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Városi Kiállítóterem
Art Derkó - című képzőművészeti válogatás. Helyszín: Bar-
csay tér 2-4.
Látogatható: 2017. december 8-ig.
Derkó Minigaléria
A Sztrohár műhely bemutatkozása - festménykiállítás és vá-
sár. Helyszín: aula és félemelet.
Látogatható: december 18-ig.
Óvárosi KULT Galéria
Angyalok szárnyán - kiállítás Lukács Gyuláné gyűjteményé-
ből. Helyszín: Bocskai út 33.
Látogatható: 2018. január 5-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár
December 8.  (péntek) 17.00 óra: Természetjárók „Nyáridé-
ző” sorozata. Az Alpokból a civilizáció bölcsőjébe - Az Ort-
ler és Isztambul, ahogyan én láttam. Előadó: Kántor Zsoltné. 
Helyszín: a könyvtár előadóterme.
December 13. (szerda) 10.00 óra: Babusgató - Lelki fitnesz 
várandósoknak és kisgyermekes anyukáknak. Boldog kará-
csonyt!? Hogyan éljük meg napjainkban az ünnepet? A be-
szélgetést vezeti: Ujjné Tellér Gabriella könyvtáros, fejlesztő 
biblioterapeuta. Helyszín: a Gyermekkönyvtár.

*
Ismerjük meg helyi értékeinket! 60 évesek városunk első lakó-
házai - a Tiszaújváros Települési Értéktár kiállítása.
A kiállításon az érdeklődők betekinthetnek a mai Szederké-
nyi (volt Május 1 út) történetébe fotók és dokumentumok se-
gítségével. Megtekinthetik az első városterveket, az első la-
kóházak tervrajzait. Megismerkedhetnek a település első ter-
veit készítő építész, Mikolás Tibor munkásságával.
Helyszín: a könyvtár földszintje. A kiállítás 2018. január 21-
ig tekinthető meg.
Tájékoztatás!
A Hamvas Béla Városi Könyvtár december 15-én, pénteken 
rendezvény miatt  10-től 14 óráig tart nyitva. 

Tiszaszederkényi Fiókkönyvár
December 12. (kedd) 16.00 óra: „Társas” délután. Nyelvi 
játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők, stratégiai játékok, 
kártyajátékok felnőtteknek.

Adventi készülődés koszorúval, népszokásokkal 

Illemtan, protokoll

Végtelen szeretetben

Internetes illemszabályok

Már a lépcsőházban karácso-
nyillat volt a kulturális köz-
pontban múlt szerdán, kö-
szönhetően Luczai Gabriel-
la teáinak, melyek összetevői 
mind a közelgő ünnep egy-
egy érzését nyújtották. 

Rendhagyó volt ez az Ötórai tea, hiszen 
túl azon, hogy a karácsonyi népszokások-
kal ismerkedhettek meg az érdeklődők, 
adventi koszorút is készítettek, csupa ter-
mészetes anyagból. 
Az adventhez és karácsonyhoz kapcsoló-
dó népszokásokat Bartha Elek néprajzku-
tató, folklorista elevenítette fel előadásá-
ban, ahová mindenki elhozta saját élmé-
nyeit is. 
- Kántálások, Jézus köszöntése - sorolta 
Vermes Istvánné gyermekkori emlékeit -, 
ugye ott volt a Luca-nap és olyan szokás 
is, hogy kukoricaszemeket vagdaltak az 
ablakhoz. Ezek mindig visszaidéződnek 
az emlékeimben. Éppen a minap a szak-
körben, ahová járok, beszélgettünk erről. 
És mindnyájunknak a régi emlékek jutot-
tak eszébe. 
- Kíváncsi vagyok erre az előadásra - 
mondta Czigányné Nagy Zsuzsanna - ér-
dekelnek a régi szokások. Adventi koszo-

rút is készítek majd, évekig egyet hasz-
náltam, de most, hogy adódott ez a lehe-
tőség, eljöttem, és elkészítem a sajátomat. 
Közel harmincan döntöttek így, s Füredi 
Zsuzsanna népi játék- és kismesterség ok-
tató segítségével saját maguk készítették 
el az ünnep egyik nagyon szép jelképét. 
- Hagyományos adventi koszorút készí-
tünk - mondta Füredi Zsuzsanna -, ameny-
nyire csak lehet, természetes anyagok-
ból, hogy ha eljön majd az ideje, akkor 
ne a kuka legyen tele a sok műanyag al-
katrésszel. Sajnos mostanában elég nagy 
a zűrzavar a koszorúk tekintetében, né-
ha olyan káosz van, annyira telezsúfol-
ják. Így én most arra törekedtem, hogy az 
adventi koszorú jelképeit jelenítsük meg. 
Szalmakoszorú alapra készítjük, a szal-
ma azért kötődik a karácsonyhoz, mert a 
Kisjézus egy jászolban feküdt, amiben a 
bélés szalma volt. A formája pedig azért 
kerek, mert Isten végtelen szeretetét jel-
képezi. Erre kerül örökzöld növény, nem 

borítjuk be vele teljesen, csak megjelenik 
rajta. Ezt sem ragasztópisztollyal tesz-
szük rá, hanem egy kis fémdrót segítségé-
vel rögzítjük. Hiszen négy hét múlva lesz 
karácsony, ezek a növények pedig bent, 
a meleg szobában megfáradnak, így tud-
juk majd cserélni őket. Kerül még rá négy 
gyertya, a négyes szám a teljesség, a tö-
kéletesség, a harmónia jelképe. A gyertya 
pedig Isten fényességét, világosságát hir-
deti. A gyertyákat méhviaszból készítjük, 
mi hajtogatjuk, fantasztikusan finom illa-
ta van. Masnit is teszünk rá, kukoricacsu-
héból, hogy ha eljön az ideje, ezt vissza 
lehet adni a természetnek. Kerül még rá 
dió és alma is, mind a kettő Krisztus-jel-
kép. A szalag színe a piros, ami a szere-
tet színe, nem csillog és nem is rikít. Vé-
gül egy-egy kis csengőt rögzítünk majd 
a koszorúra, azért, hogy a lélek hangjait 
is megszólaltassuk - mondta Füredi Zsu-
zsanna. 

         fp

Az interneten küldött levél, az e-mail, 
már nem hiányozhat az életünkből. Amit 
még a komoly szakirodalom is a ma már 
megmosolyogtató „villám levélre” pró-
bált magyarosítani.
Az internet, a számítógép nyelve az an-
gol, így sok kifejezés is innen származik. 
Általában az az elvárás, hogy amit csak 
tudunk, magyarul mondjunk, ám az el-
fogadott, hogy a „háló” használatakor az 
angol kifejezéseket - akár magyaros kiej-
téssel - alkalmazzuk.
A netiketten belül 3 féle kommunikáció-
hoz kapcsolódó szabály van. Az egy-egy-
nek kommunikációja, az egy-sokaknak 
kommunikáció szabályai, és az informá-
ciós szolgáltatások a harmadik kommuni-
kációs lehetőség.
Az egy-egynek kommunikáció során egy 
ember kommunikál egy másik emberrel. 
Ekkor két ember között zajlik az e-mail 
(ímél, van, aki emilnek nevezi) váltás. Ál-
talában a valós társalgás szabályai érvénye-
sek. Az interneten még fontosabb a szó-
használatot megválogatni, minél világosab-
ban kifejezni magunkat, hiszen hiányzik a 
metakommunikáció, és a hangszín.
Az e-mail tartalmára vonatkozó alapve-
tő etikai szabály, hogy ne írjunk olyasmit, 
amit nem küldenénk el papíralapú levél-
ben. Ez a szabály valamennyi internetes 
szolgáltatásra érvényes. Itt minden nyil-
vános, az ember magáról állítja ki a bizo-
nyítványt egy nem megfelelő stílusú üze-
nettel.
Egy szabályt mindenképpen tartsunk be: 
„Legyünk konzervatívak a küldésben és 
liberálisak a fogadásban!” Tehát, ne küld-
jünk indulatos leveleket (flame-ket – ma-
gyar jelentése: láng, de ebben az értelem-
ben inkább az „anyázás” szinonimája) ak-
kor sem, ha provokálnak, viszont ne le-
gyünk meglepve, ha ilyet kapunk. Ne vá-
laszoljunk rá, és ne küldjük tovább!

Figyeljünk oda, hogy üzenetünket csak 
az kapja meg, akit érint, és ne még nyolc-
van másik ember. Ezzel egyrészt fölösle-
gesen bosszantjuk őket, másfelől olyan 
üzleti információkat is átadhatunk vélet-
lenül, melyeket talán jobb lenne szűkebb 
körön belül tartani. Ne küldjünk láncleve-
let, kéretlenül nagy mennyiségű informá-
ciót. Óvatosan a „reply all” funkcióval.
Mindig ellenőrizzük a levél címét: van-
nak olyanok, melyek úgy néznek ki, 
mintha egy ember lenne, pedig csoportot 
jelentenek. A saját címünk is legyen ko-
moly, a szakmai kommunikációra hasz-
nált - céges - e-mail-címünk minden-
képp! A személyes levelezésre használt 
lehet akár vicces is.
Mindig töltsük ki az elektronikus levél 
„tárgy” rovatát, így tájékoztatjuk a cím-
zettet a levél tartalmáról, alkalmat adunk 
neki eldönteni, érdemes-e megnyitni az 
üzenetet. Ez mindenképpen hasznos, az 
esetleges visszakeresésnél is hamarabb 
tájékozódhatunk. A hosszú levél „Sub-
ject”-jébe (tárgy) kerüljön be a Long 
(hosszú) szó. A küldő neve és a világo-
san kifejtett tárgy alapján a címzett azon-
nal képben lesz, miről van szó, egyébként 
csak az idejét rabolnánk.
A levél tartalmára vonatkozó néhány for-
mai szabály. Hivatalos üzenetben mindig 
formális legyen a köszöntés. Ha levélvál-
tás alakul ki, már lehet, sőt érdemes lazí-
tani a formaságokon, de az első kapcso-
latfelvétel mindig visszafogott legyen.
A levél tartalma ebben az esetben is hiva-
talos, lényegre törő legyen. A vicces, tré-
fás megjegyzések otromba bizalmasko-
dásnak tűnhetnek. A kötetlen beszélgetést 
inkább a személyes találkozáskor alkal-
mazzuk, hiszen rengeteg vicces fordulat 
írásban nem működik, kellenének hozzá 
gesztusok és megfelelő szituáció.
Használjunk kis- és nagybetűt vegye-

sen. A hivatalos e-mailt ne tarkítsuk mo-
solygós, kacsintós szimbólumokkal (smi-
le-k, emotions). Meglepően sokan szeret-
nek csupa nagybetűt és rengeteg írásjelet 
használni az elektronikus üzenetekben, 
pedig ez bárdolatlanságnak, illetve mo-
dorosságnak számít. A CSUPA NAGY-
BETŰS SZÖVEG KIABÁLÁSNAK MI-
NŐSÜL az e-mail világában, és ha min-
den mondat végére három felkiáltójelet 
teszünk, azzal csak komolytalanná tesz-
szük a mondandónkat. Ugyanígy leérté-
keli az üzenetet, ha folyton három pont-
tal fejezzük be a mondatokat. 
Célszerű a levél végén egy-két sorban is-
mertetni elérhetőségünket. Tekintsük az 
e-mailünket úgy, mintha fejléces levélpa-
pír lenne. Hivatalos levelezésnél könnyen 
beállítható az aláírás, és minden elérhető-
ség is, de ne legyen 4 sornál hosszabb. 
Minden elküldésre váró szöveget alaposan 
át kell olvasni, mert a címzett ennek alap-
ján ítél meg minket. Ha naponta e-mailek 
tucatjait küldjük szét, hajlamosak lehetünk 
gyorsan rákattintani a „send” (küld) gomb-
ra, és az üzenet úgy megy el, hogy tele van 
félregépelésekkel vagy súlyosabb esetben 
tárgyi tévedésekkel. 
A címzettet csak akkor írjuk a megfele-
lő rubrikába, amikor az üzenetet már átol-
vastuk, így nem kell magyarázkodnunk, 
ha félkész levelet, vagy hibás informá-
ciót küldünk el, mert véletlenül a küldés 
gombra kattintottunk! 
Bármikor kaphatunk félrement e-mailt, 
például véletlenül olyan konferenciára 
hívnak, amihez semmi közünk. Az ilyen 
üzeneteket simán törölni lehet, mégis az 
illem azt sugallja, hogy válaszoljunk rá-
juk, ahogyan a hétköznapi kommuniká-
cióban is mindig reagálunk, ha megszó-
lítanak. 

Medina

7. oldal2017. december 7. Kultúra

A Tisza TV műsora
December 7., csütörtök

9:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Mecénás-ösz-

töndíj - Szalagavató - Karácsonyi népszokások - Bevásárló 

(tor)túra - Segíts másokon! - Sport

9:15 Hétről-Hétre: Mikulásváró - Advent - Közelmúlt 

(A műsor a szerdai adás ismétlése)

    December 13., szerda

18:00 Héthatár: MPK vetélkedő - Mentőállomás-változások 

- Jótékonysági vásár -  Sport

18:15 Hétről-Hétre: Mikulástól karácsonyig - Szederkényi 

gyertyagyújtás - Közelmúlt

Az egyik remekmű. 

Mintegy 30-an készítették el adventi koszorújukat. 



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Kiss Zoltán JóZsef

a 3. sz. választókerület képviselője
2017. december 13-án (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.
              Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató

Pályázati felhívás

Erzsébet-utalványok átvétele

Használt gépjármű értékesítése

Takarító munkakör
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hir-
det 2 fő takarító munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő ki-
kötéssel határozatlan időre szóló kinevezéssel. 
Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (visszaigazo-
lás megléte)
• egészségügyi alkalmasság
Feladatok: 
• Szobák, öltözők, irodák, folyosók, mellékhelyiségek taka-
rítása.
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. rende-
let határozza meg.
Egy havi munkaidőkeret. 
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet,
• önéletrajzot,
• bizonyítvány másolatot,
• erkölcsi bizonyítványt,(visszaigazolás megléte)
• a borítékon fel kell tüntetni az 1002-42/2017. számot.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 12. 21. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.12.21. 
Az állás betölthető: 2018.01.01.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intéz-
ményműködtető Központban lehet. Cím: 3580. Tiszaújváros, 
Bethlen Gábor u. 7. Telefon: 06-49/548-308 vagy 06-49/548-
383

Kósa-Tóth Zoltán igazgató

A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény 20/A. §-a alapján a települési önkor-
mányzat jegyzője a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményhez, illetve a hátrá-
nyos vagy halmozottan hátrányos helyzet 
fennállásához kapcsolódóan természet-
beni támogatást nyújt fogyasztásra kész 
étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására 
felhasználható Erzsébet-utalvány formá-
jában, annak a gyermeknek, fiatal felnőtt-
nek, akinek rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre, vagy a hátrányos/halmo-
zottan hátrányos helyzetre való jogosult-
sága 2017. november 1-jén fennállt. 
Tájékoztatjuk a jogosultakat, hogy az Er-
zsébet-utalványokat személyesen az aláb-
bi időpontban és helyszínen vehetik át:
Tiszaújvárosban:
Az átvétel helye: Polgármesteri Hivatal 
aulája ( Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.).
Időpontja: 2017. december 8. (péntek) 
8,00 órától 12,00 óráig.
Kérjük a törvényes képviselőket és a 

nagykorúvá vált gyermekeket, hogy az 
Erzsébet-utalványok átvételéhez érvé-
nyes személyi igazolványukat és lakcím-
kártyájukat hozzák magukkal. Tájékoz-
tatjuk az érdekelteket, hogy amennyiben 
az utalványra jogosult szülő, törvényes 

képviselő, vagy fiatal felnőtt személye-
sen nem tud megjelenni, az Erzsébet-utal-
vány átvételéhez írásos - személyazonosí-
tó adatokat tartalmazó, 2 tanú aláírásával 
ellátott - meghatalmazás szükséges. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. 
évi fordulójának eljárásrendjét tartalma-
zó Általános Szerződési Fel-tételek (a 
továbbiakban: ÁSZF) alapján 2017-ben 
is két típusú Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjra lehe-
tett pályázni. 
„A” típusú pályázatra azok a hallgatók 
jelentkezhettek, akik felsőoktatási in-
tézményben, felsőoktatási hallgatói jog-
viszony keretében, teljes idejű (nappali 
munkarend) alapképzésben, mesterkép-
zésben, osztatlan képzésben vagy felső-
fokú, illetve felsőoktatási szakképzésben 
folytatják tanulmányaikat. 
„B” típusú pályázatra azok a 2017/2018. 
tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló 
középiskolás, illetve felsőfokú diplomá-
val nem rendelkező, felsőoktatási intéz-
ménybe felvételt még nem nyert, érett-
ségizett pályázók, akik a 2018/2019. 

tanévtől kezdődően felsőoktatási intéz-
ményben teljes idejű (nappali munka-
rend) alapképzésben, osztatlan képzés-
ben vagy felsőoktatási szakképzésben 
kívánnak részt venni. 
 Az ösztöndíjpályázatok benyújtási ha-
tárideje 2017. november 7-én járt le.
A határidő leteltéig 22 fő regisztrált az 
EPER-Bursa rendszerben, és töltötte fel 
pályázatát elektronikusan. A fenti lét-
számból azonban 11 fő nem nyújtotta be 
a pályázatát az önkormányzathoz nyom-
tatott formában is. 
Az ÁSZF alapján a pályázóknak a pá-
lyázatot az EPER-Bursa rendszerben ki-
töltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, 
aláírva a lakóhely szerint illetékes tele-
pülési önkormányzat polgármesteri hiva-
talánál kell benyújtani. A benyújtott pá-
lyázatok befogadását az önkormányzat 
köteles az EPER-Bursa rendszerben iga-
zolni. A be nem befogadott pályázatok a 
bírálatban nem vesznek részt. Fenti okok 

miatt Tiszaújváros Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete 11 fő pályáza-
tát érvénytelennek tekintette, és bírálat 
nélkül elutasította.  
A 11 érvényes pályázat pontozása a kri-
tériumrendszernek megfelelően megtör-
tént. Mind a 11 hallgató „A” típusú pá-
lyázatot nyújtott be, ösztöndíjra vala-
mennyi hallgató jogosultságot szerzett. 
„B” típusú pályázat nem érkezett be ön-
kormányzatunkhoz. 
A 2018. évi „A” típusú pályázatot be-
nyújtó hallgatók ösztöndíjának költsé-
gigénye egy tanulmányi évre (10 hónap-
ra) 415.000 Ft. A 2015., 2016. és 2017. 
évi „B” típusú ösztöndíjra korábban jo-
gosultságot szerzett hallgatók ösztöndí-
jának költségigénye 245.000 Ft.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati ösztöndíj teljes költségigénye a 
2018. évre 660.000 Ft.

    Bráz György 
    polgármester

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető 
Központ értékesítésre meghirdeti az aláb-
bi 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, egy-
fordulós versenytárgyalás útján történik. 
A versenytárgyalás nyertese a legmaga-
sabb összegű vételi ajánlatot tevő pályázó. 
A legalacsonyabb összegű vételi ajánlat 
bruttó 1.603.000 Ft lehet. 
A versenytárgyalás nyertese a vételárat 
részletfizetési kedvezmény biztosítása 
nélkül egy összegben köteles megfizetni. 
A fizetési határidő nem készpénzes vásár-
lás esetén a számla kiállításának napjától 
számított 15 munkanap, készpénzes vá-
sárlás esetén a vételár az adásvételi szer-
ződés aláírásával egyidejűleg fizetendő.
A pályázó ajánlati kötöttsége az ajánlatok 
benyújtására adott határidőtől az adásvé-
teli szerződés megkötéséig tart. 
Alternatív ajánlat tételére nincs lehető-
ség.

A pályázó a benyújtásra nyitva álló hatá-
ridő lejártáig az ajánlatát bármikor visz-
szavonhatja. 
A pályázó nem igényelhet térítést a pályá-
zat kiírójától az ajánlata kidolgozásáért és 
az ajánlattétellel kapcsolatosan más jog-
címen sem terjeszthet elő követelést. 
A pályázat kiírója a pályázati felhívást az 
eljárás bármely szakaszában visszavon-
hatja. 
A pályázat kiírója fenntartja magának 
a jogot a pályázati felhívás tartalmának 
megváltoztatására.
A versenytárgyalás eredményéről a pá-
lyázók az elbírálást követő 15 napon be-
lül írásban kapnak tájékoztatást.
A nyertes pályázó a kihirdetés napjától 
számított 30 napon belül köteles az adás-
vételi szerződést megkötni. Amennyiben 
a szerződéskötés a nyertesnek felróható 
okból 30 napon belül nem történik meg, 
a befizetett biztosítékot elveszti.
Az eredménytelenül pályázóknak a befi-
zetett 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, to-
vábbá Tiszaújváros hivatalos honlapjáról 
(www.tiszaujvaros.hu) tölthető le. 
A versenytárgyaláson való részvétel fel-
tételei:
- határidőben, zárt borítékban benyújtott 
pályázat;
- 50.000 Ft összegű ajánlati biztosíték 

megfizetésének igazolása a pályázatbon-
tás időpontjáig;
- a gépjármű személyes megtekintése. 
A gépjármű megtekintési lehetősége: A 
gépjármű megtekintésére előzetes egyez-
tetetést követően van lehetőség. Beje-
lentkezés a gépjármű megtekintésére a 
49/548-327, illetve a 70/333-7739 tele-
fonszámon lehetséges.
A pályázat benyújtásának módja, helye, 
határideje: 
A pályázatot egy eredeti példányban, zárt 
borítékban kell benyújtani 2017. decem-
ber 11. 9:00 óra határidőig, postai úton 
(Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) 
avagy személyesen a Tiszaújvárosi In-
tézményműködtető Központ Tiszaújvá-
ros, Bethlen G. út 7. 223. iroda címen. A 
borítékon fel kell tüntetni a pályázó ne-
vét és székhelyét/lakóhelyét, a „Volkswa-
gen Transporter – Vételi ajánlat” megne-
vezést, valamint, hogy „Nem nyitható fel 
2017. december 11. 9:00 óra előtt!”.
A pályázatok felbontásának helye, ideje: 
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. 
223. iroda, 2017. december 11. 9:00 óra.
A pályázatok felbontásán a pályázók je-
len lehetnek, melyre ezúton meghívást 
kapnak.
További információ a következő telefon-
számokon kérhető: 49/548-327, illetve 
49/548-310.

Útlezárás lesz

Megálló-módosítás
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy 
2017. december 9-étől december 24-ig fenyőfa-árusítás céljá-
ból lezárják a Bethlen Gábor út Építők útja - Rózsa út közöt-
ti szakaszát.
Fentiekre tekintettel a Tiszaszederkény városrész felé közleke-
dő helyi autóbuszjáratok útvonala módosul, a járatok a Bethlen 
G. úti megálló helyett a Kazinczy úti (hotel mögötti) megálló-
ban állnak meg.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

2018. évi fordulójának keretében nyújtott támogatások összesített adatairól
Köszönet 

az Adományozóknak!
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Család és Gyer-
mekjóléti Szolgálata a Magyar Élelmiszerbank Egyesület 
szervezésében 2017. november 24-26. között  a TESCO áru-
házban adományt gyűjtött. 
Közel egy tonna élelmiszer gyűlt össze, melyet rászoruló csa-
ládoknak oszt szét az intézmény.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak az adományát, 
akik hozzásegítették intézményünket a sikeres gyűjtéshez.

Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ

8. oldal 2017. december 7.Önkormányzat/Hirdetmények

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.



Közlemény

Tisza úti piac 
és vásár

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 

Tiszaújváros, Tisza úti piac és vásár decem-

berben a karácsonyi ünnepekre való tekintet-

tel a megszokottól eltérően üzemel.

A piac nyitvatartási ideje:

2017. december 8-án    7-től 16 óráig

2017. december 15-én  7-től 16 óráig

2017. december 22-én   7-től 16 óráig

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

 üzemeltető

Zöld növényi 
hulladék

Felhívjuk a település lakosságának figyel-
mét, hogy a közszolgáltató - az önkormány-
zat kérésének eleget téve - a zöld növényi 
hulladékok idei utolsó házhoz menő begyűj-
tését 2017. december 7-én (csütörtökön) 
végzi el.
A közszolgáltató által adott tájékoztatás 
szerint zsákokat már nem osztanak ki, de 
amennyiben az ingatlanhasználó nem ren-
delkezik BMH feliratú gyűjtőzsákkal, akkor 
jelöletlen zsákokban is kihelyezhető a zöld-
növényi hulladék.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Közterületi SOS 

hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 

a közterületeken történt, azonnali beavat-

kozást igénylő, rendkívüli események beje-

lentésére szolgáló telefonszámot működtet. 

A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívó-

számra beérkező hívásokat, amennyiben a 

diszpécser hibaelhárítást végez,

üzenetrögzítő rögzíti. 

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

9. oldal2017. december 7. Közlemények/Hirdetés

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 el-

készített cipősdobozokat, átvesszük, majd december 17-én a Karácsony 

a dobozban című ünnepi műsorunkban átadjuk azokat a Baptista Szere-

tetszolgálat 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

Szelektív 

begyűjtés
Felhívjuk a település lakosságának figyel-

mét, hogy a házhoz menő begyűjtéssel érin-

tett városrészekben (Kertváros, Tiszasze-

derkény, Tisza-part városrész) szelektíven 

gyűjtött hulladékok (papír, műanyag, és fém 

csomagolási hulladékok) házhoz menő be-

gyűjtését a közszolgáltató 

az 50. héten, 

2017. december 13-án (szerdán) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal



A Tiszaújvárosi 
Krónikában 
is megjelenik 

lakossági apróhirdetése,  
amennyiben azt 

a Tisza TV Képújságában legalább 
5 napra (2500 Ft), legkésőbb kedden 

12 óráig feladja.

10. oldal 2017. december 7.Hirdetés



Labdarúgás

Kupavég és szezonzárás
Az év utolsó fellépése a TFCT 
számára a november 29-i 
Magyar Kupa fordulója volt, 
az NB II-es Békéscsaba 1912 
Előre csapata ellen. A dátum 
egyúttal szomorú apropó is 
volt, egy évvel ezelőtt ezen a 
napon hunyt el Együd And-
rás, az egyesület korábbi el-
nöke. A csapat ezért gyász-
szalaggal lépett pályára.

 Tiszaújváros - Békéscsaba 
0-2 (0-1)

Tiszaújváros, 250 néző. Vezette: Berényi 
(Farkas, Máyer)
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Herceg - 
Nagy P., Márton, Pap (Nagy D.), Turcsik 
Bussy, Kovács, Hussein, Orosz (Nagy R.), 
Illés, Balogh (Lipusz)
Békéscsaba 1912 Előre: Máthé (Uram) - 
Birtalan, Mészáros (Zahorán), Nagy I., Ur-
bin, Gránicz (Ilyés), Király, Babinyecz , 
Kiss, Nagy S., Szélpál
19.perc: A hazai térfél közepén, a bal ol-
dalon kapott szabadrúgást a Békéscsaba. 
A beívelt labdát nyolc méterről Mészáros 
fejjel juttatta a hálóba. (0-1)
50. perc: Szöglethez jutott a Békéscsaba.  
A sarokrúgást követően a lecsorgó labda 
Babinyecz elé került, aki az ötösön belül-
ről kíméletlenül vágta a hálóba. (0-2)
A Békéscsaba két éve még az első vonal-
ban játszott és korábban is hosszú éveken 
keresztül volt NB I-es. Jelenleg (a Ka-
zincbarcika hétvégi legyőzése után) az 
NB II harmadik helyén állnak, nem titkolt 
céljuk a feljutás. Ennek megfelelően nagy 
volt az érdeklődés, még akkor is, ha 12 
órakor kezdődött a mérkőzés és az időjá-
rás sem igazán kedvezett.  
Fegyelmezett, taktikus játék jellemezte a 
meccset, melyen az első félidőben több 
helyzetet is kialakítottunk, jól játszottunk, 
kapufát is találtunk. ám az ellenfél szer-
zett vezetést.
A második félidőben továbbra is jól ját-
szottunk, sajnos az elején újabb gólt kap-
tunk, de egyáltalán nem volt a csapatok 
között osztálykülönbség, sőt, ha egy ki-
csit jobban koncentrálunk, akkor akár ki 
is egyenlíthettünk volna.
Összességében a csapat helytállt nagyne-
vű ellenfelével szemben. 
Gerliczki Máté: Volt öt hatalmas helyze-
tünk, az ellenfél viszont két pontrúgásból 
eldöntötte a mérkőzést. Büszkék lehetünk 
mai játékunkra, mert egy jó csapat ellen 
többször is irányítani tudtuk a mérkőzést. 
Sok sikert kívánunk nekik a továbbiakra.
Boér Gábor: Örülök a továbbjutásnak, és 
annak is, hogy nem kaptunk gólt. Sok si-
kert kívánunk a hazaiaknak.

Szezonzárás

A bajnokság elején három mérkőzésen át 
nem sikerült pontot szerezni, később a ha-

zai pontínség nyomta rá a bélyegét a csa-
pat teljesítményére. Szépségtapasz, hogy 
akarásban nincs hiány, és rendre uraljuk a 
játékot a mérkőzéseken, valamint, hogy a 
Magyar Kupában egy igazán rangos skal-
pot sikerült a Haladás személyében be-
gyűjteni. A 16 forduló alatt szerzett 18 
pont azonban kevés, tudják ezt a játéko-
sok is. Mindezekről szó esett a szezonzá-
ró vacsorán is.
- Senki nem ilyen fél szezonra számított - 
mondta a csapatkapitány, Fodor Péter -, 
nem ezt vártuk, sokkal előrébb szerettünk 
volna végezni. Mindig az utolsó passz, a 
gól hiányzott, de azt még nem igazán tud-
tuk megfejteni, hogy mi lehetett a baj.
Az idei bajnoki idényre gyakorlatilag egy 
új Tiszaújvárost állított össze az elnök-
ség, a szakvezetés. 
- Rengeteg játékos érkezett - mondta Ger-
liczki Máté vezetőedző. - Ezek jó játéko-
sok, lehet rájuk számítani. Én úgy gon-
doltam, jóval hamarabb be lehet építe-
ni őket a csapatba úgy, hogy ez egy tel-
jes egészet mutasson, de túl optimista 
voltam. Viszont mostanra kialakult egy 
olyan játék, amire lehet alapozni. Én ezt 
ígértem egyébként. Hogy idegenben és 
itthon ugyanolyan esélye legyen a csapa-
tunknak a győzelemre. Ez úgy gondolom 
megvalósult, van egy olyan csapatunk, 
amiben nagyon minimális változtatáso-
kat kell végeznünk, és joggal számítha-
tunk arra, hogy sikeresebbek leszünk ta-
vasszal.
Bár a játékosok és a szakvezetés kriti-
kus önmagával, az eddig nyújtott teljesít-
ménnyel, a legnagyobb támogató, az ön-
kormányzat bízik a csapatban. Erről Dr. 
Fülöp György alpolgármester biztosítot-
ta a csapatot.
- Az egyesület fő támogatóiként elégedet-
tek vagyunk a teljesítménnyel - mondta. - 
Mert azt a célt tűztük ki, hogy stabil NB 
III-as legyen a csapat. Persze vannak ne-
hézségek, vannak sikertelen mérkőzések, 
ilyen a sport. De vannak egyébként várat-

lan sikerek is. Úgyhogy mi összességé-
ben elégedettek vagyunk. Persze azt sze-
retnénk mi is, hogy minél jobban szere-
peljen a csapat, de mi ezen csak annyit tu-
dunk segíteni, hogy a gazdasági hátteret 
biztosítjuk.
A felnőtt csapat mellett az utánpótlás szá-
mára is befejeződött az őszi idény, így 
már összességében is értékelni tudott a 
klubelnök.
- Az utánpótlás területén minden rendben 
van - mondta Lukács Flórián. - Kiegyen-
súlyozottak a csapatok, stabil a háttér és 
ugyanez igaz a feltételekre is. Minden 
adott, hogy megfelelő szakmai munkát 
tudjunk végezni. Csak azért dolgozunk, 
hogy minden a helyére kerüljön.
A nagycsapat számára a munka január 
közepén kezdődik, és reményeink szerint 
a március 3-án induló tavaszi szezon több 
pontot és biztos bennmaradást hoz.

Tornán az utánpótlás

Hajdúnánáson vendégszerepelt az FC Ti-
szaújváros U13-as csapata. A  tízcsapatos 
tornán a sorsolás szeszélyének is köszön-
hetően végül a nyolcadik helyen végez-
tek a srácok.
Egy négy- és két háromcsapatos csopor-
tot sorsoltak ki a szervezők. A tiszaújvá-
rosi legények a legerősebb csoportba ke-
rültek a FILO SE és a Fehérgyarmat csa-
patával. A mérleg 0-1 és 2-4 volt, így csak 
a 8-10. helyért játszhattak a gyerekek.
A helyosztókat 5-1-es és 10-1-es győze-
lemmel zárta az FCT, megszerezve ezzel 
a 8. helyet.
A csapat edzője, Bán András értékelése: 
Nem az első eset, hogy a legerősebb cso-
portból kellene kivívnunk a továbbjutást 
érő helyet. Sajnos ez most nem sikerült, 
így be kellett érnünk ezzel a nem túl érté-
kes helyezéssel. Viszont biztató a jövőre 
nézve, hogy a helyosztón óriási fölényben 
voltunk mindkét ellenfelünkkel szemben.

Asztalitenisz

Röplabda

Fekve nyomás

Élen a tabellán

Röpicsata

Tiszaújváros
a legerősebb

A hetedik fordulóban újabb győzelmet aratott a 
TSC II-es csapata az asztalitenisz megyei bajnok-
ság „A” csoportjában. Az eredménynek köszönhe-
tően továbbra is veretlenül vezeti a bajnokságot.

MEAFC II. - Tiszaújvárosi SC II. 8-10
A győzelmeket szerezték: Mag 4, Kavicsánszki 3, Fóti 2, vala-
mint a Kavicsánszki-Mag páros.
A „B” csoportban is lejátszották a hetedik fordulót, itt az Eötvös 
DSE-Brassai csapata az MVSI-hez látogatott. A csapat jelenleg 
a tabella második helyén áll.
MVSI I. - Eötvös DSE-Brassai 6-12
A győzelmeket szerezték: Tóth 3, Lovász 3, Koncsik 3, Jakab 2, 
valamint a Tóth-Jakab páros.
A TSC első csapata két fordulón is túl van, mindkettőben győz-
tek az NB III „B” csoportjában és magabiztosan vezetik a ta-
bellát.
TSC I. - Andornaktálya 10-8
A győzelmeket szerezték: Gulyás 4, Temesvári 4, Vécsei 1, vala-
mint a Temesvári-Gulyás páros.
TSC I. - Sárospatak 17-1 
A győzelmeket szerezték: Temesvári 4, Fónagy-Árva 4, Gulyás 
4, Vécsei 3, valamint a Temesvári - Gulyás és a Fónagy-Árva 
-Vécsei páros.

December 1-jén rendezték meg a megyei fekve nyomó bajnok-
ságot a B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság kiképző központ-
jában. A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságot öten képviselték, 
akik a kapitányság önkormányzati támogatással megújult kon-
dicionáló termének is köszönhetően  korszerű gépekkel felsze-
relt teremben készülhettek a megmérettetésre. 
Eredmények: 
65 kg alatti kategória: 3. Déri Virág, 90 kg alatti kategória: 1. 
Soltész János, 3. Csuka Ferenc, 100 kg alatti kategória: 1. Hor-
váth Bálint, 100 kg feletti Masters kategória: 1. Németh Sza-
bolcs. 
Az elért eredményekkel a kapitányság az I. helyet szerezte meg, 
így immáron harmadik alkalommal a Tiszaújvárosi Rendőrkapi-
tányság a megye legerősebb kapitánysága. 
Németh Szabolcs, a megye legeredményesebb csapatának kapi-
tányaként és felkészítőjeként különdíjat kapott. 

Kajak-kenu 

Rendhagyó szülői akadémia 
Kajak-kenu szülői akadémia alakult Tiszaújvárosban. A Tiszaújvárosi Ka-
jak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület egyik  alapító tagja - Bardóczi Krisztián - 
által létrehozott fórum arra hívatott, hogy a város vonzáskörzetébe tartozó ka-
jakos, kenus szülőket közösséggé alakítsa, valamint pedagógiai, élettani, táplál-
kozástudományi, pszichológiai és hasonló témájú előadásokon keresztül segít-
se őket, és a gyerekek (a versenyzők) testi, lelki és mentális fejlődését.
Már az első rendezvény alkalmával megtöltötték a kíváncsi szülők az egye-
sület csónakházának közösségi terét. Tokajból és Tiszalökről is érkeztek 
résztvevők, Perl Anna dietetikus „Egészséges teljesítményfokozó sporttáp-
lálkozás” című előadására, melyhez, a helyi sportorvos, Dr. Kébel Zsolt is 
csatlakozott egy rövid prezentációval az energiaitalok veszélyeiről.
Anna előadásából a fehérjék, zsírok, szénhidrátok helyes arányán túl ki-
derültek konkrét dolgok is a szülők számára. Mit érdemes enniük a spor-
toló gyerekeknek a versenyek előtt, és mit a hosszú edzések időszakában, 
vagy mit csomagoljanak az edzőtáborokba. A kajakos múlttal is rendelkező 
előadó egy receptgyűjteményt is közkinccsé tett, mely az akadémia saját fa-
cebook csoportjának oldalán elérhető. A facebook csoport neve: Kajak-Ke-
nu Szülői Akadémia.

Borza

Még sosem volt olyan, hogy két tiszaújvárosi álta-
lános iskolás korú leány röplabdacsapat mérkőz-
zön meg egymással. Most már van.

Az Eötvös DSE legkisebb röpisei Olasz Gyula vezetésével idén 
olyan sokan vannak, hogy több csapatra való is összeállhat a 
legfiatalabbakból. Ráadásul úgy, hogy két csapat két iskolát is 
tud képviselni. Ők csaptak össze barátságos mérkőzésen a múlt 
héten. A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és az 
Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium rang-
adóján az utóbbi nyert hajszálnyi különbséggel, 3-2-re. 

11. oldal2017. december 7. Sport

Az első előadó Perl Anna dietetikus volt. 

A Magyar Kupában helytállt az együttes. 

Az öt erős rendőr és dr. Kalapos István kapitányságvezető. 

Sok-sok év után újra népszerű a röplabda a lányok körében. 



12. oldal 2017. december 7.Rendezvények
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