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Összevont számok

Mikulástól karácsonyig

Nyugodt, békés ráhangolódás az ünnepre Krónika megjelenés

Tájékoztatjuk olvasóinkat, az intézményeket, üzleti partnereinket, hogy a Tiszaújvárosi Krónika idei utolsó - összevont, ünnepi - száma december 21-én, 2018. évi első - ugyancsak összevont - száma január 11-én jelenik meg. Ezért kérjük, hogy a két
időpont közötti időszakra vonatkozó hirdetményeiket, hirdetéseiket 2017. december 19-én (kedd) 10 óráig juttassák el szerkesztőségünkbe.
Kellemes ünnepeket kívánunk!
Tisza Média Kft.

Finomhangolás

Elektronikus
egészségügy

Országszerte november elsején indult el az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér, kisebb-nagyobb fennakadásokkal.
Ezekből Tiszaújváros sem maradt ki, csúszott a rendszer indulása. Ez nem befolyásolta a betegellátást, ami zavartalanul folyt,
és a rendelőintézet saját rendszere is megfelelően működött.
- A szakrendelőkben már megkezdődött a tér használata - tájékoztatta lapunkat Dr. Hudivók Hajnalka, a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet orvos-igazgatója -, kisebb fennakadások voltak ugyan az elején. Folyamatosan egyeztetünk jelenleg is az
általunk használt informatikai rendszerek szállítóival, a finomhangolás zajlik, de a mindennapokban már tudjuk alkalmazni az
Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Teret.

Módosított megálló
Folytatódott a Mikulástól karácsonyig adventi rendezvénysorozat, s elkezdődtek az ilyenkor szokásos jótékonysági akciók is. Cikkeink a 3., és 5. oldalon.

Karácsony a dobozban

Ezüstvasárnap a Tisza TV-ben

A Tisza Média szerkesztősége már becsomagolta a karácsonyra szánt ajándékokat, melyeket december 17én élő adásban adunk át a nézőknek. Reméljük, szerzünk
majd örömet, okozunk meglepetést, viszünk az otthonokba vidámságot, kedvességet,
és érzik majd Önök is azt a
melegséget, szeretetet, amivel
mi tévések készültünk.
Ünnepi műsorunkban ötleteket adunk
azoknak, akik kézműves ajándékkal,
vagy saját készítésű finomsággal akarják meglepni szeretteiket. Sütünk-főzünk
majd karácsonyi fogásokat és az ünnepi
menüsor részeként egy különleges halas
ételt is elkészítünk. Régi karácsonyokat
idéznek majd a helyi nyugdíjasok, a karácsony titkát az óvodásokkal keressük,
a férfiakkal pedig a karácsonyi mizéria
misztériumát próbáljuk megfejteni.
Zenei csemegét is kínálunk nézőinknek,
természetesen élőben, dalokkal, hangszeres csoportokkal, a Vándor Sándor Zeneiskolai tanáraival, növendékeivel és az
Éltes iskola diákjaival, de velünk ünnepel a Sodrás Színtársulat is. Olaszok, japánok, ukránok és ki tudja még milyen
nemzetek karácsonyoznak idén Tiszaújvárosban, őket, a köztünk élő külföldieket és családjukat is meghívtuk magunkhoz vendégségbe egy finom teára és egy

Lezártak
egy útszakaszt

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. tájékoztatása alapján értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. december 24-ig fenyőfa-árusítás céljából lezárt Bethlen Gábor úti útszakaszra tekintettel a Tiszaszederkény városrész felé közlekedő helyi autóbuszjáratok útvonala módosul. A korábban meghirdetettől eltérően 2017. december 12-től a járatok a Bethlen
G. úti megálló helyett a Kazinczy út 10. sz. (a volt OTP épület)
előtti ideiglenes megállóhelyen állnak meg.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Közlemény

Igazgatási szünet

Gyűlnek a cipős dobozokba csomagolt ajándékok.
kis magyaros karácsonyi kóstolóra.
Forró, illatos italokat is ajánlunk Önöknek, és bemutatjuk azokat az alkotásokat,
amiket a városi gyerekek készítettek ünnepi rajzpályázatunkra. Érkezik hozzánk
jótékonysági műsorunk kedvezményezettje, a Baptista Szeretetszolgálat képviselője, aki az Önök adományait, a cipős
dobozba csomagolt ajándékokat juttatja el a rászorulók karácsonyfája alá. Advent harmadik vasárnapján élőben kapcsoljuk az ünnepi fényben pompázó Városházteret, ahol adventi műsorokkal lépnek színpadra a tiszaújvárosi gyerekek és

felnőttek. Az ünnepi köszöntő sem marad
el, melyet a műsor végén Bráz György
polgármester és dr. Fülöp György polgármester mond el a Tisza TV december 17ei karácsonyi műsorában. Adásunkat a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány adventi hangversenyével zárjuk, melyet felvételről láthatnak nézőink.
A karácsonyi hajszában álljanak meg egy
kicsit, ünnepeljenek velünk ezüstvasárnap. Négyórás élő műsorunk december
17-én délután 16 órakor kezdődik. Várjuk
Önöket a képernyők elé!

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017.
(IV. 28.) számú önkormányzati rendelete értelmében 2017.
december 27-től december 29-ig - igazgatási szünet elrendelése miatt - a Polgármesteri Hivatal (Tiszaújváros, Bethlen G.
út 7.) zárva tart. Az igazgatási szünet időtartama alatt kizárólag a halálesetek és születések anyakönyvezésére ügyelet működik 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

Sokféle
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kronika@tiszatv.hu

A vasárnap margójára

Tisztelt Szerkesztőség!
Köszönöm a segítségüket abban, hogy
történetemet megoszthatom a nyilvánossággal, reménykedve, hogy többet ilyen,
vagy ehhez hasonló nem fordul elő.
Vasárnap délelőtt a kerékpárommal dolgozni indultam, a Szent István úton, a régi Sparnál a gyalogátkelő helyhez közeledve lassítottam, hogy időben le tudjak
szállni a kerékpáromról, hogy azt áttolva a zebrán haladhassak tovább a munkahelyem felé, valamint mert messziről
láttam, hogy a Lévay út felől közeledik
egy megkülönböztetett jelzését használó
mentőautó. Azonban a jeges járdán megcsúsztam és elestem, melyet látva a megkülönböztető jelzését használó mentőautó
azonnal megállt mellettem SEGÍTŐ KEZET nyújtva, többször megkérdezvén, segíthetnek-e, nem sérültem-e meg, biztosan jól vagyok-e?! Gondolván, hogy sietnek, - mivel használták a fényjelzést mondtam jól vagyok, haladjanak csak
tovább. Több éppen arra járó embertársam is segített a kerékpárom felállításában, majd folytattam utamat a munkahelyem felé, ahol jót nevettünk azon, hogy
elcsúsztam. Hála Istennek nem sérültem
meg!
Majd az este folyamán sokként ért, amit
a Facebook oldalon olvastam, miszerint a
mentősök miatt estem el és ők meg sem
álltak, hanem segítségnyújtás nélkül továbbhajtottak, befordulva a tízemeletesek
közé. A bejegyzést író hölgy veszekedést
is hallott, valamint azt is, hogy jajgatva
kérek segítséget a szétszóródott holmim
közepette.
Lelkiismeretes, őszinte emberként ez a
bejegyzés rendkívüli szomorúsággal töltött el.
Hogy miért?

Mentősök - köztük a levélben szereplő
tóünnepségen.
Kenyerem javát elfogyasztva, sosem gondoltam volna, hogy valaki valótlant állítva a mentőseink becsületét sértve rágalmazza meg őket.
A bejegyzést többször elolvastam, hogy
jól látok-e?! Hiszen a hölgy - arcát láttam
a bejegyzése mellett -, aki ennyire közel
volt a történetem helyszínéhez (veszekedést hallott) nem emlékszem, hogy a segítségemre sietett volna, ellenben azzal a
két kedves hölggyel, akik segítettek a kerékpárom felállításában, amelyet ezúton
is szeretnék megköszönni nekik.
Mélységesen felháborít, hogy szeretett
városunkban ilyen mértékű rosszindulat
előfordulhat. Azokat az embereket bántják, akiknek az ÉLETMENTÉS A HIVATÁSUK?!!
Milyen világ ez?
Olvasva a rosszindulatú, valótlan bejegyzés hozzászólásait („hihetetlen, szégyelljék magukat”, mármint a mentősök), akik
SEGÍTŐ KEZET NYÚJTOTTAK hol-

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.

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

2017. december 14.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot december 17-ig (vasárnapig)
a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341050), majd december 18-tól (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
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

Zöld szám

esetkocsi személyzete - a minapi avaott súlyos beteghez igyekeztek. Igazságérzetem nem engedte, hogy ezt hagyjam, ezért hozzászólásként részletesen leírtam, ami valójában történt, majd a bejegyzést a hölgy törölte, ami számomra
mindent elmond.
Ezért fordulok a tisztelt embertársaim felé, és kérem önöket, hogy anélkül, hogy
ismernék az esemény részleteit ne ítélkezzenek és ne gyűlölködjenek, hiszen
azok becsületét ássák alá, akik a segítségünkre sietnek, ha bajba kerülünk. Akik
szívvel és lélekkel végzik a munkájukat,
időnként embert próbáló körülmények
között. A mentőtiszt hölgytől érdeklődve
a súlyos állapotú betegük - akihez igyekeztek - jól van, állapotát stabilizálták,
azaz megmentettek egy életet!
Bízom abban, hogy történetem jó tanítópélda mindazok számára, akik ilyenfajta
gyűlölettel élnek a szívükben!
Tisztelettel:
Nagyné Zsóka

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

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.

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.

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.
December 15-től a hétköznapi misék előtt fél órával végezzük
a Szentcsalád imaórát.
December 16-án, szombaton 16:30-tól lesz az adventi nagy
gyóntatás a templomban.
December 27-én, 28-án és 29-én a mise reggel 8.30-kor kezdődik, 30-án szombaton este 18 órakor. December 31-én vasárnap Szent Család Ünnepe, Hálaadás délelőtt 11 órakor.

Görögkatolikus

Pénteken 8:00 Szent Liturgia, 17:00 vecsernye és akathisztosz.
Szombaton 10:30-tól (a liturgia alatt is) gyóntatás, 11:00 Szent
Liturgia (Martinek Zsolt atya). Vasárnap 10:00 reggeli istentisztelet, 11:00 Szent Liturgia, 14:30-tól a karácsonyi műsor
próbája a gyerekekkel. Hétfőn, kedden és szerdán 17:00 vecsernye.

Református

Tiszaújváros
December 14-én csütörtökön, 17.00 órakor bibliaóra. December 16-án, szombaton 17.00 órakor ifjúsági alkalom. December 17-én, vasárnap 11.00 órakor kezdődik az istentisztelet, az
igehirdetés után a Tiszaújvárosi Református Énekkar ünnepi
koncertjével köszönti a résztvevőket. Ezzel párhuzamosan az
imateremben gyermek istentiszteletet tartunk. Ugyanezen a
napon 15.00 órakor konfirmàciói előkészítő oktatás lesz.
Tiszaszederkény
December 17-én, vasárnap 10.00 órakor kezdődik az istentisztelet.
Megpihen a szerető anyai szív,
Áldás és hála övezi e sírt,
Szerető feleség voltál, drága édesanya,
Bánatos családodnak most az Őrangyala.
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak,
barátoknak, munkatársaknak, szomszédoknak,
ismerősöknek, akik drága szerettünk,

Réz Anett

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család
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Aktuális

Szívből, örömmel, egymásnak

Mikulástól karácsonyig

Szabó Gézáné szerint a férfiak nagyon ügyesek ékszervásárláskor.

Több száz csillogó szempár
várta a Mikulást a Városháztérre december 6-án. Előbb a
tiszaújvárosi óvodások léptek a városháztéri színpadra,
majd Fábián Éva, aki karácsonyi dalokkal szórakoztatta a kicsiket és a felnőtteket.
Majd megérkezett a Mikulás, aki valamennyi gyereknek hozott ajándékot. Ki
boldogan, ki egy kicsit megszeppenve
vette át a csomagot. Így telt a szerdai nap
a téren. Pénteken aztán újra felcsendültek
a karácsonyi dallamok, az ünnep meleg
fényei, simogató illatok, varázslatos hangulat várta az érdeklődőket.
A Vöröskereszt helyi szervezete a hagyományokhoz híven jótékonysági vásárt rendezett. A felajánlásoknak köszönhetően sok-sok mézeskalács és egyéb karácsonyi apróság kereste gazdáját. A bevételt a rászoruló gyerekek nyári táboroztatására fordítják majd. Nemcsak itt,
a TESCO Áruházban is gyűjtött a Vöröskereszt. Két napon át várták a tartós élelmiszereket. Összesen 950 kg gyűlt össze,
az ezekből összeállított csomagokat tiszaújvárosi és környékbeli rászoruló családok kapják meg még karácsony előtt. S
ha már jótékonyság és finomság, a kesznyéteni református gyülekezet tagjai ismét palacsintát sütöttek, ők templomuk
felújítására gyűjtenek. Ahogy arról korábban már többször is beszámoltunk, a
kesznyéteni templom igencsak felújításra
szorul, jó ideje nem tudják már használni, több tízmillió forint kellene, hogy újra régi fényében tündököljön az impozáns

Meglepetés
karácsonyra

Egyre nagyobb divat élményt ajándékozni, koncertet, álomnyaralást vagy közös családi túrát egy
szabaduló szobába. Az igazi azért még mindig a
dobozba zárható klasszikus meglepetés. Aki pedig nem biztos magában, és a szeretteinek szánt
ajándékban egy utalvánnyal megy biztosra, hiszen
szépségszalonba, masszőrhöz, fodrászhoz szeret
mindenki menni. Legalábbis, mi nők igen.
De mi van a férfiakkal? Talán ők kevesebbet aggódnak azon,
hogy kinek, mit tegyenek a fa alá és talán ők azok is, akik kevésbé nézik az ajándék ló fogát. Ékszerekben viszont ők a legjobbak, legalábbis az Óra, ékszer, ajándékbolt tulajdonosa szerint.
- Évtizedes tapasztalat, hogy a férfiak ebben nagyon ügyesek.
Megnézik, kiválasztják, és gyorsan döntenek, a nők sokkal többet hezitálnak egy-egy ajándék megvásárlásakor. Karácsonykor
leginkább az arany ékszerek, kiegészítők kelendőek. Hogy ki
mennyit költ rá, az a pénztárcájától függ. Ez a 14 karátos arany
nyaklánc az egyik legdrágább ékszer, aminek biztos hogy lesz
gazdája karácsonyig, pedig nem olcsó darab,124 ezer forint. Talán több a férfi vásárlónk ilyenkor, a nők leginkább karórát vásárolnak kedvesüknek - mondja az üzlet tulajdonosa, Szabó Gézáné.
Tumultus, tülekedés még mindig nincs a boltokban, pedig már
csak tíz napunk van hátra szentestéig. A nagy rohamot az utolsó hétvégére várják a kereskedők.
- Jönnek az emberek, nézelődnek, de egyelőre több a nézelődő, mint a vásárló. Sokéves tapasztalat, hogy az utolsó három
napban rohamoznak meg minket - mondja Széplakiné Szalóki
Mária, a Játékdzsungel vezetője. - A játékkínálat, mint mindig,
most is óriási, vannak klasszikus társasjátékok, a divatos intelligens gyurmák, babák, kis és nagy autók. Amik mindig nagyon
mennek, azok az éppen a televízióban futó mesesorozatok figurái, de a robotkutya, a varázstojás, és az interaktív, mindent és
mindenkit megmozgató társasjátékokat is sokan keresik - mondja a kereskedő.
- Én ajándékot veszek, szerintem az a legjobb, főleg, ha tudja az
ember, hogy mi jó neki, minek örülne a másik. Igyekszünk eltalálni az unokák ízlését is, persze a szülők súgnak ilyenkor. Szerintem a műszaki cikk a legmenőbb, most náluk a telefonok, töltők, tartozékok mennek, ilyeneket keresek - nyilatkozta lapunknak Farkas Sándor.
- Én már mindent megvettem, kicsi híja van csak hátra. Az unokáknak kézzel készített ajándékot is csinálok, ezek még folyamatban vannak. Besegítek a lányomnak a fiú unoka műszaki
cikkébe, a lánynak inkább valami ruházatot veszünk, meg apróságokat, mint például gyertyát - mondja Tóth Lászlóné.
- Én már beszereztem az ajándékok nagy részét, fele-fele arányban vásároltam nőknek, férfiaknak. A hölgyeknek szépségutalványokat vettem, körülbelül 30 ezer forint értékben, a fiúkat is
igyekszem praktikus ajándékokkal meglepni, nekik a különleges ital mellett ruházattal készülök, de mindenképpen teszek a
fa alá mindenkinek egy-egy sorsjegyet, hátha Fortuna kedvez
nekik karácsonykor - nyilatkozta lapuknak Zoltán.
berta

Robotok, járművek, filmekből ismert figurák sorakoznak a
játékbolt polcain. Bőven van miből választani.
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Nyugodt, békés ráhangolódás az ünnepre

Ki boldogan, ki megilletődve vette át az ajándékot a Mikulástól.
hét múlva itt az év egyik legszebb ünnepe. Dr. Varga István református lelkész
János evangéliumából olvasott fel egy
igét köszöntőjében.
- Az ige tetté lett - mondta -, s közöttünk
lakott és láttuk az ő dicsőségét, aki által
kegyelem jött és töltetett be ebben a világban. Azt kívánom, hogy mindannyian
így lássuk. Lássuk az Úr dicsőségét már
most, s aztán majd karácsonykor is.
- Az Úr a fentről való békét hozza el mondta Jeviczki Ferenc görögkatolikus
parókus -, ezért köszönünk mi a templomban úgy, hogy „Békesség mindnyájatoknak”. Azt kívánom, hogy ez a békesség lakozzék mindannyiunk szívében és
maradjon meg mindörökké.
A színpadra ezután a Szent István katoliFábián Éva a kicsik társaságában a
színpadon.

A kesznyéteni palacsintások templomuk felújítására gyűjtenek.
épület. Most úgy tűnik, megvalósulhat a
gyülekezet nagy álma.
- Mindent megteszünk, amit tudunk mondta Nagy István Károly lelkész -,
gyülekezetünk továbbra is töretlen és rendületlen. Ténylegesen még nem tudtunk
hozzákezdeni a munkálatokhoz, két hete
fóliával fedték le a templom tetejét, hogy
ne romoljon tovább az állaga. Újabb támogatások is érkeznek hozzánk. Egyházunk zsinata úgy döntött, hogy a 2018as utolsó októberi vasárnapi perselypénzt
a mi gyülekezetünk kapja. Így arra kérek mindenkit, aki teheti, hogy gondoljon majd ránk október utolsó vasárnapján, bárhol legyen is az országban, hiszen
az aznapi perselypénz a mi templomunk
megszépülését fogja szolgálni. Többször
is találkozhattak már velünk idén a tiszaújvárosiak - folytatta -, fánkot és palacsintát is sütöttünk már. Azt tapasztalom,
az emberek szívesen adakoznak és támogatják az ügyünket, szép eredményeket érünk el, nem mellesleg, a palacsinta is nagyon finom - tette hozzá Nagy István Károly.
A színpadi programok a Hunyadi iskola
diákjainak műsorával kezdődtek, majd az
Éltes Mátyás és a Széchenyi iskola következett.
Vasárnap újabb gyertya lángja égett a város adventi koszorúján, jelezve, hogy két

kus iskola diákjai léptek, akik verses-zenés műsorukkal igazi karácsonyi hangulatot varázsoltak a térre.
- Sokszor kijöttünk a térre gyakorolni mondta a fellépés után Papp Martin -, az
iskolában is sokat tanultunk, szerintem
jól sikerült a műsor. Sokat beszélgetünk
az iskolában is a karácsonyról, már nagyon várjuk. Szerintem azért szép ez az
ünnep, mert mindenki együtt van, közös

programokat szervez a család, a lényeg,
hogy együtt vagyunk.
S együtt voltak a téren nem csak a diákok
és szüleik, hanem sokan mások is. Egyegy pohár forró teára, borra sokan eljönnek ilyenkor, a műsorszámokat megnézni, vagy épp csak együtt lenni, ünnepi
hangulatban.
- Már várjuk a karácsonyt, legfőképp az
unokák - mondta Balázs Miklós -, de azért
mi is. Szerintem mindenki várja. Jó ilyenkor a téren lenni, jó az idő, a hangulat is.
- Igazából most jöttünk ki először - mondta Éles Miklós, aki kétéves kislányával és
feleségével érkezett a térre. - A kicsinek
tetszenek a fények, a fa, a kivilágítás, nagyon szereti az ilyesmit. A karácsonyra is
nagyon készülünk már, igazából ez lesz
az első olyan, amit már valóban értékelni tud.
- Amikor csak tehetem, eljövök - mondta Martinek Gyuláné -, hiszen számomra fontos az ünnepi ráhangolódás. Nem
csak nekem, mindenkinek kellene. Szebb
lenne itt, ha sokkal többen lennénk. Nyugodt, békés, boldog karácsonyt kívánok
mindenkinek!
Fodor Petra

Manók tánca. Az iskolák általában egy történetet mesélnek, táncolnak el a közönségnek.
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Aktuális

Levélváltás Brassai-ügyben

Nyílt levél a Brassaitól a „Brassai-ügyben”, mivel „az éremnek legalább két
oldala van”, ahogy alpolgármester úr
mondta!
Úgy éreztük, eljött az idő, hogy az érintettek is megszólaljanak a „Brassai-ügy”ben. A közelmúltban a Brassaihoz méltatlan állítások hangzottak el a testületi üléseken. Néhány szó magáról az iskoláról. 2014-ben „kiváló” Brassaiként
újra önállóvá vált, hiszen kivált a 2000ben az önkormányzat által összevont Eötvös-Kollégium-Brassai trióból. Valljuk
be: a szülők, pedagógusok, diákok közül nem sokan keseregtek ezen, hiszen
az összevonás nem hozta meg a várt sikert. Később az önkormányzat létrehozta a VISZ-t, így az iskola gazdasági önállósága is megszűnt. A fenntartó 2013-ig
az önkormányzat maradt, aztán 2015 július 1-ig a KLIK, majd a Nemzetgazdasági Minisztérium lett. (A Szerencsi Szakképzési Centrum egy középirányító szerv,
mely csak átruházott fenntartói jogkörökkel bír.) A Brassai gazdasági önállóságát
egyik fenntartónál sem kapta vissza, nem
rendelkezik sem adószámmal, sem bankszámlaszámmal, ezért nem is tartozhat.
Átfogó felújítás, infrastruktúra-fejlesztés ebben az évezredben 2015-ig nem történt, pedig udvarias és tiszteletteljes kérésekkel fordultunk fenntartóinkhoz, esetleges támogatóinkhoz a leromlott, elavult
körülményekre hivatkozva. Az önállósulástól a saját erőnkből, majd 2016-tól már
központi, vállalkozói, alapítványi forrásokból és szülői, valamint saját dolgozóink adományaiból megkezdődött az iskola rendbetétele, felújítása (tisztasági festés, aula, tornaterem, tető, csatorna, tantermek, zuhanyzók, WC-k részleges felújítása, az elavult oktatási környezet fejlesztése oktatási eszközökkel, bútorzattal). Igyekszünk kellemes környezetet
fejleszteni, ahol a diák és az érte dolgozó
tanárok, oktatók, alkalmazottak jól érzik
magukat, a szülő és az iskola között kialakul a bizalom. Célunk egy olyan diák- és
családbarát iskola létrehozása, ahol nem
a félelem igazgat, hanem a szeretet, a bizalom és az erre épülő őszinteség. A diákok létszáma önállósulásunktól (2014)
kb. 400 főről 755 főre növekedett. Nappali szakképzéseink száma 6-ról 10-re
emelkedett, 5 szakgimnáziumi és 5 szakközépiskolai osztállyal kezdtük az évet.
Több száz felnőttnek is segítettünk, segítünk újabb szakmák elsajátításában, időnként erőnkön felül is. Sajnos kinőttük iskolánkat, ezért minden segítséget üdvözlünk, tisztelettel és köszönettel fogadunk
legyen az infrastrukturális vagy dolgozói
támogatás.
Mindezek fényében nem értjük a Brassait rossz színben feltüntető kijelentéseket,
megszólalásokat. Az őszinteség jegyében
kénytelenek vagyunk a 2017. november
30-i nyilvános, élőben közvetített önkormányzati ülés állításaira reagálni.
Állítás: „Halottam azt, hogy a Brassai
Szakközépiskolában …. tartottak egy értekezletet és az értekezleten, azt mondják, pontosan a nyári és év végi kifizetésekről volt szó és minket vádoltak azzal
kapcsolatosan”.
A tények: Mi nem hallomásokból dolgozunk. Nem derül ki, kik, hol, mivel vádaskodtak. Az önkormányzati ülések nyilvánosságával ellentétben értekezleteink zártak, ahol nagyon sok minden elhangzik az
iskolával kapcsolatban. A juttatás az önkormányzat dolga, a Brassai nem tartozik
az önkormányzatnak, a dolgozók a többi
iskolával ellentétben nyáron nem kaptak
juttatást.
Állítás: „Mi mindenben támogatjuk
Őket”.
A tények: A fenti tájékoztatásban olvasható a válasz.
Állítás: „Érdemes-e nekünk elmenni a
szalagavatóra, ha nem vagyunk ott nagyon szidnak, ha esetleg megkapják a
pénzt, ezeket a jutalmakat, akkor nagyon
örülnek.”

2017. december 14.

Fejlesztés a mentőállomáson

Új garázsban új autó

Zárható, fűthető garázsban állhatnak a járművek.

A Brassait a többi intézménnyel azonos elvek alapján támogatja az önkormányzat.
A tények: A szalagavató a diákok ünnepe,
ahol minden támogatást megköszönünk.
Most is így tettünk, vártuk a képviselőket,
egyikük sem jött el…
Állítás: „…mert nem azt nézem, hogy mit
ad elő egy valaki. A tiszaújvárosi szakképzés jövője ott dől el, hát azon iparkodjanak inkább, hogy működjön, minél magasabb színvonalon.”
A tények: Csak ezen iparkodunk, ahogyan ezt leírtuk. Minden támogatást elfogadunk és nem minősítjük más munkáját.
Állítás: „Hogy az , ami ott elhangzik egy
nyilvános értekezleten, az megengedhetetlen, akkor én azt gondolom, dönthetnénk úgy is, hogy na jó, ha ez történt,
nem adjuk oda ezt a támogatást.”
A tények: A Brassaiban, mint ahogy általában a közintézményekben nincs nyilvános értekezlet. Az értekezlet az iskola
belügye, mások által nem minősíthető és
minősítendő. Nem érthető, hogyan múlhatna ezen egy támogatás, de a támogatás
az önkormányzat dolga…és még mindig
nem tudjuk, mi hangzott el.
Állítás: „Az emberek nem tehetnek arról, hogy bizonyos vezetők, hol milyen
körben milyen kifejezéseket használnak.
Biztosan elhangzottak ott olyan dolgok
is, melyek nem méltányosak.”
Tények: Ezekkel a határozott alany és állítmány nélküli mondatokkal talán egyet
is érthetnénk. Kik, hol, milyen körben,
milyen kifejezéseket? Sajnos nyilvánosan a Brassai kapcsán hangzottak el…
Állítás: „14-ben a kampányban is láttuk
ott egy-némely vezető hogyan nyilatkozott a városról. Nagyon sajnálom, hogy
az iskolába beviszik néhányan a politikát.”
Tények: Nem nyilatkoztak, viszont nagyon sokat tettek a városért (is). Az ilyen
politikai kirohanások viszont valóban belekeverik az oktatást a politikába.
Állítás: „Úgy tűnik, mintha valaki nem
akarta volna odaadni a pénzt.”
Tények: Ahogyan fentebb is írtuk, a dolgozók nyáron nem kapták meg „a pénzt”.
Állítás: „A szakembereket ez az iskola
bocsátaná ki. Azt tudnám javasolni, hogy
az iparból vegyek hasonlatot, talán kevesebb gőz kellene a sípba és több a dugat�tyúba.”
A tények: Fentebb leírtuk, tesszük a dolgunkat. Szakembereket képzünk, évente több százat. Sok hasonlatot tudunk, reméljük, ez nem ránk vonatkozik.
További ködös állítások is elhangzottak
az ülésen, amelyekből súlyos következtetéseket és mély bölcsességeket vontak le
a képviselők. Mi tesszük a dolgunkat, de
a nyilvános, konkrétumok nélküli támadások mélyen sértik önérzetünket. Mindig tisztelettel közelítettünk az önkormányzathoz (melyet dokumentumokban
rögzítettünk), mégis folyamatos támadások érik a Brassait. A köd, amelybe ez az
eset is burkolva van, félrevezetheti a városlakókat, tévénézőket, hitelünket rontja. Kérjük, támogassanak minket és informálódjanak hivatalos helyről. Zárásként egy idézet a ködről:
„Csak a lelkiismeret lehet bírád, hóhér-

od vagy pártfogód, senki más! Ha írsz,
csak a lelkiismeretnek tartozol számadással, senki másnak. Mindegy, mit várnak
tőled, mindegy az is, mivel büntetnek, ha
nem azt adod nekik, amit remélnek tőled,
vagy amit hallani szeretnek! A börtön és
a szégyen, a pellengér és a meghurcoltatás, a hamis vád és a nyelvelő megalázás,
a szegénység és a nyomorúság, mindez
nem érint igazán. Csak lelkiismereted tud
büntetni, csak ez a titkos hang mondhatja: „Vétkeztél.” Vagy: „Jól van.” A többi köd, füst, semmiség.” (Márai Sándor)
Tisztelettel megköszönjük az önkormányzat támogatását és bízunk a jövőbeni súrlódás mentes kapcsolatban. Mi
mindent meg fogunk tenni ezért, hiszen
az ülésen többször is elhangzott: „A stílus
maga az ember”.
A Brassai vezetői és dolgozói
*
A levél sajátos stílusával nem kívánunk
foglalkozni. Az maga az ember, aki írta.
Mindenesetre elvártuk volna Jakab Dénes igazgató úrtól, - tekintve, hogy a kritika neki szól, aki tavaly még a szakképzési centrum igazgatója volt - hogy nevével vállalja véleményét, s nem a kollektíva mögé bújva.
Városvezetőkként nem kívántunk és nem
kívánunk direkt pártpolitikát folytatni.
Döntéseinket mindig a lokálpatrióta szellemiség, a helyben élők érdekeinek figyelembe vételével hozzuk meg.
A mi lelkiismeretünk tiszta. Azóta is, hogy
az állam megfosztotta önkormányzatunkat fenntartói és működtetői jogától, a
Brassait a többi intézménnyel azonos elvek mellett támogattuk. Hogy témánk
szempontjából csak a legfontosabbat említsük, minden évben egyhavi jutalmat
kaptak a dolgozók. Ahogy most is megkapják, a fenntartó mintegy 9,7 millió forintos tartozása ellenére.
Ennek hátteréről részletesen szólt az ominózus testületi ülésen dr. Juhos Szabolcs
jegyző úr, s beszámolt róla a Tiszaújvárosi Krónika is. Ebből egyértelműen kiderül, hogy nem a Brassai adósa az önkormányzatnak, hanem fenntartója, márpedig támogatási szerződést, megállapodást is csak a fenntartóval köthet az önkormányzat. A nyílt levél azonban erről
hallgat.
Ahogy az alpolgármester állításáról is,
mely így szólt: „A polgármester úr javaslatára vonatkozóan - ami arról szól, hogy
az eddigi szabályt figyelmen kívül hagyva, méltányossági alapon, figyelembe véve, hogy a Brassaiban dolgozó kollégáink
mennyit tesznek azért, hogy ennek a városnak biztos jövője legyen - ők is megkapják a támogatást.”
Köszönjük a pedagógusoknak, a pedagógiai munkát segítő munkatársaknak az
eddig végzett munkát! Mi is bízunk a súrlódásmentes kapcsolatban, a békés, tisztességes együttműködés eddig sem rajtunk múlt.
Áldott, szeretetteljes ünnepet kívánva:
Bráz György
Dr. Fülöp György
polgármester
alpolgármester

Ünnepélyes keretek közt adták át múlt csütörtökön
a Tiszaújvárosi Mentőállomás új, fűtött garázsát és
azt az új esetkocsit, mely november 21-én állt szolgálatba.
Az épület alapkövét tavaly áprilisban helyezték el, nem sokkal
utána el is kezdődött a garázs építése az önkormányzat anyagi
támogatásával. A hat kocsiállásos épület felhúzásáról még tavaly döntöttek, karácsony helyett azonban márciusra tolódott ki
a befejezés, ugyanis időközben át kellett tervezni az épületet,
mert a sárga mentőautók nem fértek be az eredetileg tervezett
garázsokba. A 10 millió forintos beruházás azóta elkészült, az
átadóünnepségen a helyi, a megyei és az országos mentőszervezetek képviselői, városunk vezetői és Borsod megye kormánymegbízottja vett részt.
Bráz György polgármester köszöntőjében méltatta a tiszaújvárosi mentősök munkáját és azt az összefogást, aminek köszönhetően több fejlesztés és beruházás is megvalósulhatott a mentőállomáson az elmúlt esztendőkben. Majd Dr. Breitenbach Gézának, az Életmentés Alapítvány B-A-Z megyei kuratóriuma elnökének és Pap Zsoltnak, az önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrző, Ügyrendi és Tulajdonosi Bizottsága elnökének a városért,
a mentőállomás fejlesztéséért végzett munkájuk elismeréseként
egy-egy ajándékcsomagot adott át.
- Régi álom valósult meg, ami az önkormányzat támogatása nélkül nem jöhetett volna létre. Míg az autók korábban a szabad
ég alatt voltak kint, addig most már egy korszerű, fűtött, zárható garázsban parkolnak, ami nagyon jó, hiszen sem a nyári forróság, sem a téli mínuszok nem használnak az autóknak. Az,
hogy szolgálatba léphetett az új estekocsi nagy előrelépés Tiszaújváros betegellátásában, hiszen minden olyan eszközzel fel
van szerelve, ami egy akut életmentéshez szükséges - nyilatkozta Pap Zsolt.
Az Országos Mentőszolgálat folyamatosan cseréli a kiöregedett,
sokat futott járműveket, így három héttel ezelőtt egy új esetkocsi
kezdhette meg a munkát a Tiszaújvárosi Mentőállomáson, így
most már három új mentőautó fut Tiszaújvárosban.
- A régi Mercedes esetkocsi megmaradt, de mivel sok kilométert futott, ezért innentől kezdve mentőkocsiként használjuk tovább, helyére az új gépjárművünk állt szolgálatba - mondta Lovas Attila, a Tiszaújvárosi Mentőállomás vezetője. - Amikor
megépült a mentőállomás, csupán két autó számára volt hely a
garázsban, fedett tároló sem volt. Amikor tető lett fölötte, akkor
annyival könnyebb lett, hogy már nem kellett a jeget reggelente leolvasztanunk az ablakokról, no meg kellemtelen volt beülni
a mínusz 2 fokos hidegben az autóba, ami most már megszűnik
a zárható, fűtött garázsnak köszönhetően. Innentől már minden
nap meleg autóval indulhatunk útnak, és meleg hordágyra fekhetnek a betegek.
- Fontos ez a fejlesztés, hiszen mindig azon vagyunk, hogy a
betegeket és a sérülteket minél magasabb színvonalon lássuk el,
amihez ez a mostani beruházás nagyban hozzájárul - mondta Dr.
Engelbrecht Imre, az OMSZ Észak-magyarországi Regionális
Mentőszervezet megbízott regionális igazgatója. - Ez az esetkocsi sokkal kényelmesebb, hosszabb betegszállítási út alatt magasabb szintű ellátást nyújt, a garázs pedig azt biztosítja, hogy
főleg télen megfelelő hőmérsékletű gyógyszerekkel tudjunk kivonulni, embertásainkon segíteni, így azonnal tudunk segíteni
azoknak, akiknek estlegesen infúzió vagy gyógyszer beadásával kell stabilizálnunk az állapotát.
berta

Ismerkedés az új esetkocsival.

2017. december 14.

Adventi vásár

Nem csak kapni,
adni is jó

A vásár bevételét a gyerekek, fiatalok támogatására fordítják.
Öt évvel ezelőtt álmodták meg, és idén harmadik
alkalommal rendezték meg az adventi jótékonysági vásárt a református templom kertjében.
Volt miből válogatniuk azoknak, akik a karácsonyra készülődve itt kerestek ajándékot. Játékok, használati tárgyak, ruhák, de
még kézműves ajándékok is voltak a standokon.
- Még nem vettünk részt eddig egyik adventi vásáron sem mondta Csoma Bertalanné, aki unokájával látogatott ki a vásárba. - Az érdeklődés hozott, és hátha találunk még olyan díszt,
amilyen nekünk otthon nincs, mert szeretünk díszíteni.
De nem csak vásárolni volt élmény, volt jó, hanem adni is, sőt
az ajándékokat elkészíteni is. A református óvoda közössége is
együtt készült az adventi vásárra.
- Teljes mértékben összekovácsol bennünket - mondta Halász
Zoltánné óvodavezető, - hiszen mi még most alakultunk szeptemberben. A szülők számára is új kolléganők léptek be, és ez jó
alkalom volt arra, hogy ismerkedjünk, jó hangulatot teremtsünk,
a tevékenykedés során összetartó erő volt ez számunkra.
Az adventi vásárban minden ajándék egy-egy felajánlás volt.
Ezeket a református óvodában, a református iskolában és a Nikodémus Idősek Otthonában gyűjtötték.
- Ez egy olyan alkalom, ami lehetővé teszi, hogy emberek tárgyakhoz jussanak, mások, pedig azzal az örömmel tudjanak ajándékozni, hogy valakinek erre szüksége van - mondta dr. Varga István lelkész. - A célunk az, hogy mindenkinek örömet szerezzünk.
A jótékonysági vásárból befolyt összeget a református iskola és
óvoda, valamint az egyházközség fiataljainak támogatására fordítják.
borza

Aktuális

5. oldal

Segíts másokon!

Adomány a testnek és a léleknek

Bár ilyenkor karácsony közeledtével kicsit felgyorsulnak
az események. Az ünnepre
való készülődés nem mindig
zökkenő mentes, mégis, a sok
teendő mellett szakítunk időt
arra, hogy segítsünk, hiszen
fontos, hogy mindenkinek
szép vagy szebb legyen az ünnepe. Decemberben mindenki kicsit többet, kicsit jobban
odafigyel a másikra.
- Megszokták már tőlünk, hogy az adventi időszakban jótékonysági sütivásárral készülünk - mondta Dr. Pető Gabriella, az Alapítvány Tiszaújváros Gyermekeinek Egészségéért elnöke. - Az idén
egy kicsit újítottunk, nem süteményekkel
készültünk, hanem kézműves ajándékokkal. Rengeteg felajánlás érkezett nyugdíjasoktól, az óvodásoktól, támogató szülőktől, ismerősöktől, barátoktól.
Több mint 100 000 forint gyűlt össze a jótékonysági vásáron elkelt ajándékokból.
Az összegyűlt pénzt jövő évi programjaira fordítja az alapítvány.
- Terveink közt szerepel Vida Ágnes pszichológus előadásának megszervezése,
egy nyári tábor megrendezése, illetve a
szeptember 30-án átadott mezítlábas sétányhoz szeretnénk kiegészítő elemeket
készíttetni - tette hozzá az alapítvány elnöke.
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület
rendszeresen segít a rászorulóknak. Az

Közel egy tonna élelmiszert gyűjtöttek a humánszolgáltató központ munkatársai.
ünnepek előtt is élelmiszercsomaggal teszik könnyebbé a családok életét.
- Tartós élelmiszert gyűjtöttünk a TESCO Áruházban a Magyar Élelmiszerbank
Egyesület szervezésében - nyilatkozta lapunknak Károlyi Krisztina, a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Családés Gyermekjóléti Szolgálatának csoportvezetője. - Közel egy tonna élelmiszer
jött össze, ami azt bizonyítja, hogy ilyenkor nagyobb az emberek adakozási kedve. Könnyebben, szívesebben segítenek.
A csomagok összeállításánál figyelembe
vettük, hogy milyen a családok szerkezete, vannak-e például gyerekek, idősek a
háztartásban. Valamint figyelembe vettük
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Kazinczys sikerek
Folyamatosan érkeznek a katolikus iskola karácsonyfája alá az ajándékcsomagok.

a jövedelmi viszonyokat és az esetlegesen
kialakult egyedi élethelyzetet is, mint például betegség vagy magas törlesztő részlet fizetése.
Nemcsak szervezetek gyűjtenek, a helyi iskolák és óvodák is évről-évre részt
vesznek az adakozásban. A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola karácsonyfája alá is folyamatosan érkeznek a szépen becsomagolt dobozok.
Idén is a Girincsi Gyermekotthon lakóinak ajánlják fel az adományokat. Besenyei Bence minden évben hoz ajándékokkal megtöltött dobozt.
- Azért hoztam a csomagot, mert nagyon
szeretek adni - mondta Bence. - Egy pólót, gumicukrot, csokit és plüss állatot tettem a csomagba.
- Én ruhát és játékot csomagoltam - veszi
át a szót Gémes Blanka. - Fontos, hogy
segítsünk azoknak a gyerekeknek, akiknek nincs meg mindenük, és segítségünkkel ők is kapnak ajándékot karácsonyra.
- Minden évben karácsony előtt dönt az
iskola, hogy melyik csoportnak, közösségnek szervezünk gyűjtést - nyilatkozta Gál Benjáminné, a Tiszaújvárosi Szent
István Katolikus Általános Iskola igazgatója. - Nagyon fontosnak tartjuk karácsony közeledtével a szeretet és az öröm
megélését. Erre tanítjuk a gyermeket, és
ezt szeretnénk közvetíteni is. Ez a jótékonysági akció azért is fontos, hogy bebizonyítsunk, a szeretetet nemcsak kapni,
hanem adni is nagyon jó.
ema

Szederkényi gyertyagyújtás

A karácsony titka a szeretet

A kazincbarcikai Tompa Mihály Református Általános Iskolában megrendezett Bibliaismereti és zsoltáréneklő versenyen iskolánk két csapattal képviseltette magát. Mózes életének és tevékenységének ismeretéről tettek bizonyságot a résztvevő gyerekek. Kérdésekre válaszoltak, rejtvényeket fejtettek meg, és
tíz aranymondást is tudniuk kellett. A komplex versenyen írásban és szóban is helytálltak diákjaink. Alsó tagozatosaink „Vízválasztók” csapata megnyerte a versenyt. A csapat tagjai Bársony Bálint 3.a, Gerőcs Panna 4.a, Hanus Máté 4.a, Szonda Máté 4.b osztályos tanulók. Felső tagozatos „Csipkecsoda” csapatunk III. helyezést ért el. Tagjai: Kurucz Hanna 5.c, Nagy Léna
5.c, Orosz Noémi 7.a,Turjanicza Boldizsár 5.c osztályos diákok.
Mindkét csapat felkészítője Alföldi Ildikó hitoktató.
Az Asztalitenisz Diákolimpia Megyei Döntőjén a Fónagy testvérek tenyerese és fonákja is a legjobbnak bizonyult. Mindketten I. helyezést értek el.
A tiszalúci körzeti német versenyen Kurucz Hanna 5.c, Nagy
Léna 5.c, Sirokai Szilárd 7.b III. helyezést, Káposzta Bence 8.b,
Máté Márk 5.c, Orosz Dániel 5.c pedig VI. helyezést ért el. Felkészitő tanáruk Kocsis Katalin Idikó. A szerencsi Regionális Két
Tanítási Nyelvű Angol Nyelvi Tanulmányi Versenyen a 4.a osztályosok csapata IV. helyezést ért el, tagjai: Magyar Lara Noa,
Hanus Máté, Vass Virág. Felkészítőik Soltészné Szörfi Anikó és
Zimmermanné Fekete Judit. Romos Soma 7.a osztályos diákunk I. helyezést ért el, ebben segítette tanára, Gerőcsné Berkes
Judit. Kertész Kornél, ugyancsak a 7.a osztályból IV. helyezett
lett. Felkészítője Csehovicsné Guba Adrienn. Minden versenyző diáknak gratulálunk a szép eredményhez.
Makkainé Chmara Marianna
igazgató

Közös gyertyagyújtásra gyűltek össze Tiszaszederkény
városrész lakói a református
egyházközség képviselői és a
város vezetői.
- A karácsony akkor lesz szép és áldott, ha ez az áldás kívülről is jön és
belülről is akarjuk - kezdte az ünnepi beszédét dr. Varga István református lelkész. - Ez egy különleges, misztikus találkozás. A külső fény keresi a
mi belső fényünket és egyszer ezek találkozni fognak. Legyen ez a mai este
egy ilyen útkeresés.
- Minden évben ilyenkor készítünk egy
kis számvetést - mondta köszöntőjében Bráz György polgármester. - Én azt
gondolom, hogy nyugodtan tekinthetünk
egymás szemébe, mert ígéretünkhöz híven minden városrészt egyenrangúnak tekintünk és ennek megfelelően végezzük
a dolgunkat. Azt gondolom, ha bármelyik
értéket képviselő közösségnek kérése van
felénk, számíthat a város vezetésének támogatására.
A polgármester végül a karácsony fontosságára hívta fel a figyelmet.
- Azt mindannyian tudjuk, hogy a karácsony titka a szeretet - mondta. - Varázsa van ennek az ünnepnek és nem csak
az ünnepnek, hanem már a készülődésnek is. Azt gondolom, hogy három dolgot

A gyertyagyújtás pillanata.
jelent a karácsony. Az első egészen biztos az ember istenszeretetéről szól. Másodsorban az isten emberszeretetéről, és
harmadszor pedig az ember emberszeretetéről. Sajnos azt kell, hogy mondjam, ez
utóbbiból nagyon nagy hiány van most a
világban. Én viszont büszke vagyok arra,
hogy egy olyan városban élünk, ahol szeretet és békesség van jelen a mindennapjainkban.
A Bokréta Citerazenekar és a Mezei Virág
Népdalkör ünnepi műsora mellett Kovács
Nóri vendégelőadó karácsonyi dalokkal
tette színesebbé az ünnepi délutánt. A mű-

sor után pezsgővel koccintottak a közelgő ünnepre.
- Nekem a gyertyagyújtás minden évben egy nagyon kellemes élmény - mondta Varga Józsefné. - Jó egy kicsit kimozdulni otthonról. Megnézzük a műsort, beszélgetünk és egy kicsit ráhangolódunk a
közelgő ünnepekre.
Végül a program zárásaként Jézsó Gábor,
a városrész önkormányzati képviselője is
köszöntötte a jelenlévőket, majd Szederkény díszbe öltöztetett karácsonyfáján kigyúltak az ünnepi fények.
ema

6. oldal

Hirdetés

2017. december 14.

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

2017. december 14.

A Derkovits Kulturális
Központ programja
Derkovits Kulturális Központ

Derkó Minigaléria
A Sztrohár műhely bemutatkozása - festménykiállítás és vásár. Helyszín: aula és félemelet.
Látogatható: december 18-ig.
Óvárosi KULT Galéria
Angyalok szárnyán - kiállítás Lukács Gyuláné gyűjteményéből. Helyszín: Bocskai út 33.
Látogatható: 2018. január 5-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár

December 20. (szerda) 17.30 óra: Művelődéstörténeti sorozat. Utak Európába - Pál apostol nyomában - 4. rész. Előadó:
Dr. Reisinger János irodalomtörténész. Helyszín: a könyvtár
előadóterme. Belépődíj: 300 Ft.
Ismerjük meg helyi értékeinket! 60 évesek városunk első
lakóházai - a Tiszaújváros 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 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 19. (kedd) 16.00 óra: „Amigurumi kedvelők”
klubja. A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit.
Eszközöket - fonalat, horgolótűt - mindenki magának biztosít.
Bárki, bármikor bekapcsolódhat!
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Kultúra/Oktatás
Lezárult a vetélkedő

A Széchenyi tudott a legtöbbet

Az 53 induló csapatból a Tiszaújvárosi Széchenyi István
Általános Iskola HIDROGÉN csapata (Fedák Zsombor, Hajdu Máté Bendegúz,
Orosz Donát András, felkészítő: Kovácsné Pintér Éva)
nyerte meg a MOL Petrolkémia által indított „Ki tud többet a petrolkémiáról?” vetélkedőt.
A megmérettetésre 25 dél-borsodi általános iskola 159, a petrolkémia és vegyipar
iránt érdeklődő 7-8. osztályos tanulója
nevezett háromfős csapatokat alkotva. Az
idén indított tudományos vetélkedő célja,
hogy a vállalat vonzáskörzetében található általános iskolák tanulóit közelebb
hozza a természettudományok és a petrolkémia világához. A verseny során nem
csak a vegyipar jelentőségét ismerhették
meg a diákok, hanem a MOL Petrolkémia
működésébe is betekintést nyerhettek.
Az interaktív élő döntőben a fiataloknak
szakmai zsűri előtt kellett kémiai és környezetvédelmi kvízkérdésekre válaszolniuk, valamint egy szabaduló szobából is
ki kellett jutniuk, próbára téve ügyességüket és kitartásukat. A legjobb csapatoknak járó elismeréseket és a nyereményeket Zsinkó Tibor, a MOL Petrolkémia vezérigazgatója adta át.
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Zeneiskolás siker

Tóth Balázs az országosan megrendezett internetes IV. WWWSTAR zenei versenyen szóló zongora junior kategóriában az előkelő II. helyezést érte el. Felkészítő tanár: Sára Jenő István. Gratulálunk a résztvevő tanulónak és a felkészítő pedagógusnak!
Hok Csaba
intézményvezető

A győztes csapat felkészítőjükkel és a vezérigazgatóval.
- Lenyűgözött, hogy milyen sokat tudnak
a diákok a vegyiparról, és óriási öröm számunkra, hogy ekkora érdeklődés övezte
versenyünket – mondta a vezérigazgató.
- Köszönjük minden résztvevő csapatnak,
hogy teljes odaadással küzdöttek és bízunk abban, hogy felnőttként tudásukat a
MOL Petrolkémiánál kamatoztatják. Gratulálunk a győztes csapatnak!
A MOL Petrolkémia - mint az ország
egyik legnagyobb és leginnovatívabb
vegyipari vállalata - folyamatosan kere-

si a tehetségeket, ezért kiemelt hangsúlyt
fektet az utánpótlás nevelésére és az oktatási programokra. A MOL-csoport 2030ig tartó üzleti stratégiájában kiemelt szerepet kap a vegyipari üzletág. Ennek jegyében a MOL több fázisban, mintegy
4,5 milliárd dolláros beruházást fog végrehajtani a következő 15 évben ezen a területen. Ezért rendkívül fontos, hogy elérhető legyen a megfelelő szaktudással rendelkező munkaerő.
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Katolikus iskolás kirándulások

Zakopané

Karakteres Mikulás

Szép eredményeket értek el a Karakter A.T.I. csoportjai a december 2-án Tiszavasváriban megrendezett „ Mikulás Kupa”
nemzetközi táncversenyen.
Mini balett csoport: Carmen koreográfia, ezüst minősítés - felkészítő tanár Pallai Zsolt.
Hip-Hop csoport: New World koreográfia, ezüst minősítés - felkészítő tanár Pallai Zsolt.
Orlandó csoport: Cha-cha-cha koreográfia, ezüst minősítés felkészítő tanár Kertész Csaba.
Boston csoport: Flamenco koreográfia, arany minősítés, Lindy hop koreográfia, ezüst minősítés - felkészítő tanár Kertész
Csaba. Lime csoport: Kán-Kán koreográfia, bronz minősítés,
Charleston-Lindy koreográfia, ezüst minősítés - felkészítő tanár Szabó Norbert.
Kolosai Katalin
igazgató

7. oldal

Titanic
kiállítás

Mikuláshajó

Iskolánk felsős tanulói, szülők és pedagógusok kirándultak Budapestre.
A kirándulás fő célja a Titanic kiállítás megtekintése volt. A kiállítás naIskolánk 7. és 8. osztályos tanulói jutalom kiránduláson vehettek részt a lengyelországi Zakopanéban. Nem akartak hinni a szemüknek, amikor meglátták a Magas-Tátra hatalmas csúcsait, éles hegygerinceit és a hatalmas hómennyiséget. Ellátogattak a Fatimai
Szűzanya kegyhelyre és a Gubalowka
hegy csúcsára, ahova siklóval mentek
fel, majd a kilátásban gyönyörködtek.
A főutcán tett séta közben a sült füstölt sajt illata és íze, a csodálatos fafaragások, a lengyel kézművesség remekei ejtették rabul a feledhetetlen kiránduláson résztvevő tanulóinkat.

gyon színvonalas, látványos és kissé
szívszorító volt. Mindenkinek nagyon
tetszettek a kiállított tárgyak, melyek
több mint 70 évet töltöttek közel 3200
méteres mélységben. A kiállítás után
közösen megnéztük a Bazilikát illetve
a karácsonyi vásárt. Egy tartalmas és
szép nap után, élményekkel gazdagon
térhettünk haza.

December 4-én a Szent István Katolikus Általános Iskola 2. b osztályos
tanulói szüleikkel, kistestvéreikkel a
két tanító néni szervezésében Mikuláshajón töltöttek egy kellemes délelőttöt Tokajban. Először egy színvonalas műsor részesei voltak a Nimród
hajón, majd megérkezett a várva várt
Mikulás, akitől minden gyerek csomagot kapott és a hajó közben elindult.
A Tiszán egy rövid utat tett meg, ahol
gyönyörködhettek a táj szépségében.
Élményekben gazdagon tértek vissza
az iskolába. Remélik, hogy jövőre is
találkozhatnak újból a Mikuláshajón a
Nagyszakállúval.
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Nemzetközi minősítésű táncosok
A Tisza TV műsora
December 14., csütörtök
9:00 Héthatár: Elektronikus egészségügy - Új garázs, új autó
a mentőknél - Ki tud többet a petrolkémiáról? - Jótékonysági
vásár - Karácsonyi ajándékmustra
9:15 Hétről-Hétre: Mikulástól karácsonyig - Szederkényi
gyertyagyújtás - Közelmúlt - Sport
(A műsor a szerdai adás ismétlése)
December 17., vasárnap
16:00 Karácsony a dobozban. Ünnepi magazinműsor.
20:00: A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány adventi
hangversenyének közvetítése felvételről
December 21., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése

December 2-án a Fitt-Dance Tánccsapat Tiszavasváriba utazott a Revolution
Dance Cup elnevezésű nemzetközi minősítő táncversenyre. A versenyen több
mint 180 prudukció és több száz táncos
vett részt. Rengeteg csodás előadót és
kiemelkedő koreográfiákat tekinthettek
meg a nézők és a versenyzők. A csoport tagjai, Papp Zsuzsa és Bucsi Vivien szóló kategóriában ezüst minősítést értek el és különdíjban részesültek.
A versenyen a Fitt-Dance Tánccsapat
Gold Team csoportja felnőtt hip-hop,
„B” kategóriában indult. A Bummm!
című koreográfiájuk szó szerint robbanóhatással volt a zsűrire, hiszen arany
minősítésben részesítették.
Katlan Judit
táncoktató

Önkormányzat/Hirdetmények

8. oldal

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2017.
december 21-én, csütörtökön
10.00 órakor ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozó termében.
Napirendi javaslat.
Zárt ülés:
1. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. folyószámla hiteléhez kapcsolódó fedezet vállalására
2. Javaslat az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok 2017. évi üzleti terveinek módosítására
Nyilvános ülés:
1. Javaslat az önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet módosítására
2. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
3. Javaslat a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
és a Településképi Arculati Kézikönyv elfogadására
4. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati ren-

delet megalkotására
5. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018.
évi munkatervére
6. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ és a Derkovits Kulturális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
7. Javaslat a Derkovits Kulturális Központ 2018. évi szakmai munkatervének
jóváhagyására
8. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására
9. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata 2017. évi összesített közbeszerzési tervének módosítására
10.Javaslat az Ezüsthíd Idősek Otthonába történő felvétel szempontrendszerének
jóváhagyására
11. Javaslat Tiszaújváros Egészségtervében foglaltak megvalósulásának értékelésére és a 2018-2020. évi cselekvési terv
elfogadására
12. Javaslat az otthoni szakápolási tevékenység működtetésével kapcsolatos
döntés meghozatalára
13. Javaslat az önkormányzati tulajdonú

nonprofit gazdasági társaságok 2017. évi
üzleti terveinek módosítására
14. Javaslat a „Digitális Jólét Program
Pontok fejlesztése” pályázaton való részvételre
15. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszer működésével kapcsolatos döntés meghozatalára
16. Javaslat Tiszaújváros Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatára
17. Beszámoló a Tiszaújvárosi Sport
Club 2016. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról
18. Tájékoztató Tiszaújváros lakosságának egészségi állapotáról és az azt befolyásoló tényezőkről
19. Tájékoztató a Tiszaújváros Kulturális
Stratégiájában foglalt célok 2015-2017.
közötti időszakban történt megvalósításáról.
20. Tájékoztató az őszi közmeghallgatásokon elhangzott közérdekű bejelentésekre tett intézkedésekről, valamint a
2017. évi végre nem hajtott feladatokról
Kérdések

Felhívás

Pályázat civileknek, egyesületeknek

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja az egyesületeket, civil szervezeteket, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az egyesületek, civil szervezetek számára.
Felhívjuk a Tisztelt pályázók figyelmét,
hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében a 2007. évi
CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről nyilatkozni kell.
A Nyilatkozat kitöltése minden pályázat
esetén kötelező, annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
A nyilatkozatot a Pályázati adatlap tartalmazza.
Amennyiben a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” is kötelezően csatolni kell a pályázathoz.
A Nyilatkozat és a Közzétételi kérelem
nyomtatvány letölthető a http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu honlapról, illetve személyesen átvehető ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri
Hivatal Ügyféltájékoztató Irodáján, valamint az Intézményfelügyeleti, Szociális
és Sport Osztályán.
Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban
keletkező adatok közérdekű adatoknak
minősülnek, a pályázat meghatározott
adatai közzétételre kerülnek a Kormány
által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.
A pályázat célja:
A pályázat az egyesületek, civil szervezetek 2018. január 1. és 2018. december 31.
közötti rendezvényeit támogatja, valamint az érintett szervezetek 2018. évi működési költségeihez kíván hozzájárulni.
Pályázhatnak:
- egyesületek, vagy más civil szervezetek,
amelyeket az illetékes törvényszék tiszaújvárosi székhellyel bejegyzett és Tiszaújvárosban működnek,
- országos, regionális, megyei civil szervezetek helyi szervezetei.
Nem részesülhet támogatásban:
- az a szervezet, amely az önkormányzat sporttámogatási alapjából, az önkormányzat által létesített közalapítványtól
azonos pályázati céllal támogatásban részesült,
- önkormányzati fenntartású költségvetési szerv,
- azok a szervezetek, amelyek az előző
évi támogatással a megállapodásban fog-

laltak szerint szabályszerűen nem számoltak el,
- azok a szervezetek, amelyek a pályázattal együtt - a pályázati felhívás mellékletében található - a pályázó szervezet bemutatására szolgáló civil adatlapot nem
nyújtják be.
Támogatott célok:
• önszerveződő közösségek alakulása,
működése, amelyek tevékenységi köre
segíti bizonyos önkormányzati feladatok
átvállalását,
• olyan rendezvények megvalósítása,
amelyek a szakmai célokon túl a város
hírnevének erősítését szolgálják,
• művészeti értékű városi kiadványok támogatása,
• közművelődés területén alkotó folyamatok támogatása,
• nemzetközi együttműködés támogatása,
• külföldi tanulmányutak, szakmai konferenciák támogatása,
• egészséges életmód elterjesztésére ösztönző akciók,
• életesélyek növelésének támogatása.
A képviselő-testület 3300-4/2008. 164/
Ökth. 3./pontjának döntése alapján a pályázatban megjelölt cél módosítására
nincs lehetőség.
A támogatás formája, támogatható kiadások:
A támogatás formája:
A támogatás a pályázó 2018. január 1. és
2018. december 31. között megvalósuló,
a támogatott célok között részletezett tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújt egyszeri,
előre folyósított, vissza nem térítendő támogatást, elszámolási kötelezettséggel.
Támogatható kiadások:
A pályázati lapon szereplő költségvetés
kiadási tételei, amelyek az adott program
megvalósításához, a működéshez igazolhatóan kapcsolódnak.
Működési költségek:
- irodabérlet, rezsi, kommunikáció,
- bér és járulékai, tiszteletdíj,
- szakértői költségek,
- utazási költségek,
- szállás, étkezés,
- anyag-, eszközbeszerzés.
Nem támogatható: beruházás, reprezentáció.
A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.
A pályázatok benyújtásának módja,
helye és határideje:
A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal által erre a cél-

ra kiadott pályázati adatlapon, papíralapon nyújthatók be.
A pályázati adatlapnak tartalmaznia kell
a pályázó nevét, címét, a pályázat célját,
a tervezett program, illetve tevékenység
részletes leírását, a programhoz szükséges anyagi támogatás mértékét, részletes
költségvetést, a szervezet fizetési számlaszámát, adószámát, programban lebonyolító szakemberek nevét.
Igazolást a törvényszéki bejegyzésről
(bejegyzés másolata a pályázó vagy a lebonyolító részéről).
A pályázónak nyilatkoznia kell arról,
hogy részesült-e már támogatásban Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületétől, illetve önkormányzati alapítványtól, közalapítványtól. Továbbá arról, hogy van-e jelenleg folyamatban pályázata tiszaújvárosi önkormányzati közalapítványnál, alapítványnál.
Minden esetben kérjük megjelölni a pályázati projektért felelős kapcsolattartó
személy nevét, elérhetőségét.
Kérjük, hogy a program részletes leírását
maximum 1 oldal terjedelemben csatolják.
Pályázati dokumentáció beszerzése:
A pályázati kiírás, pályázati adatlap, illetve a pályázó szervezet bemutatását tartalmazó formanyomtatvány (civil adatlap)
letölthető a http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu honlapról, illetve személyesen
átvehető ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztatóján, valamint az Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán.
A benyújtás helye:
A pályázatokat postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.), vagy személyesen a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztatóján, valamint az
Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport
Osztályán lehet benyújtani ügyfélfogadási időben.
A benyújtás határideje:
2018. február 2.
A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a képviselő-testület 2018. márciusi ülésén dönt.
A pályázókkal Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatási megállapodást köt,
meghatározva a támogatásra biztosított
összeget, a felhasználás célját és határidejét, az elszámolás módját és határidejét.
A pályázattal kapcsolatban az alábbi telefonszámokon kérhető információ:
- a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport
Osztály: 548-032, 548-066

2017. december 14.

Tisza úti piac és vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszaújváros, Tisza úti piac és vásár decemberben a karácsonyi ünnepekre való tekintettel a megszokottól eltérően üzemel.
A piac nyitvatartási ideje:
2017. december 15-én 7-től 16 óráig
2017. december 22-én 7-től 16 óráig
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

Szeretetvendégség

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ és a Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete szeretettel vár minden érdeklődőt 2017. december 17-én (vasárnap) 16,00 órai kezdettel a Rákóczi út 81. szám alatt megtartandó Szeretetvendégségre. A rendezvényen megjelenőket
egytálétellel és ajándékosztással fogadják a szervezők.
Farkas Sándor
elnök

Roma ülés

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 15-én (pénteken) 10,00 órától
ülést tart.
Helyszíne: Tiszaújváros, Bocskai út 31. sz. alatti irodahelyiség
Farkas Sándor
elnök

Ünnepi hulladékszállítás
A hulladékgazdálkodási közszolgáltató tájékoztatása szerint
a hulladékszállítást az ünnepnapokon, 2017. december 25-én
hétfőn, december 26-án, kedden és 2018. január 1-jén, hétfőn
a megszokott begyűjtési járatterv szerint hajtja végre.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Takarító munkakör

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 2 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 (visszaigazolás megléte)
• egészségügyi alkalmasság
Feladatok:
• Szobák, öltözők, irodák, folyosók, 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.
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 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

Tokaji Edit
a 4. sz. választókerület képviselője
2017. december 20-án (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

2017. december 14.

Álláspályázat

Szociális gondozó
munkakör

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros,
Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére szociális gondozó
munkakör betöltésére.
Feladatai: szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása (házi segítségnyújtás).
A jogviszony időtartama: 1 fő határozatlan idejű kinevezés 4 hónap próbaidő kikötéssel
Pályázati feltételek:
- középfokú végzettség,
- szociális gondozó és ápolói végzettséget (OKJ) igazoló bizonyítvány,
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
- bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdéseinek megfelelően,
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
Bérezés: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros,
Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a
pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat
azonosító számát: 2530/2017., valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2017. december 31.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. január 05.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-es telefonszámon lehet.		
Poropatich Péter intézményvezető

Műtőssegéd-gipszmester
munkakör
A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót műtőssegéd/gipszmester munkakörbe teljes munkaidőben, határozatlan időre történő foglalkoztatásban, 3 hónapos
próbaidő kikötésével.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- műtőssegéd/gipszmester szakképesítés
- büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- műtőben szerzett szakmai tapasztalat
Jelentkezési anyag tartalma:
- részletes szakmai önéletrajz
- szakképesítést igazoló okiratok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bíráló bizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:
- illetmény a KJT szerint
- beérkezési határidő 2017. december 20.
- az elbírálás határideje 2017. december 27.
- az állás betölthető: pályázat elbírálást követően
- a jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 3580.
- kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát:
50245/2017, valamint a munkakör megnevezését: „műtőssegéd/
gipszmester”
Nagyné Kántor Judit főigazgató

Üveghulladék gyűjtése
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy Tiszaújváros családi házas övezeteiben (Kertváros, Tiszaszederkény,
Tisza-part városrész) az üveghulladékok házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 2017. december 21-én (csütörtökön) végzi el.
Az üveghulladék a gyűjtés napján 7 óráig bármilyen átlátszó
hulladékgyűjtő zsákban kihelyezhető. A gyűjtőzsákban az ép,
egész sörös-, boros-, pezsgős-, befőttes-, és egyéb öblösüveget lehet gyűjteni.
A zsákban nem helyezhető el
- nem csomagolási üveghulladék – síküveg,
- ablaküveg,
- szélvédőüveg,
- zuhanykabin üveg,
- törött öblösüveg,
mert a szolgáltató ezeket a hulladékokat nem szállítja el!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Közlemények
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Óvodapedagógus munkakör

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján
pályázatot hirdet 1 fő óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2018. 01. 08- 2018.
04. 30-ig tartó jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.
A munkavégzés helye: Tiszaújvárosi
Napközi Otthonos Óvoda, 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• Munkaköri feladatait az Óvodai Nevelés
Országos Alapprogramjára épített Helyi Pedagógiai Program, valamint az óvoda éves munkaterve alapján, az óvodavezető útmutatásai szerint, önállóan és felelősséggel végzi.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról

szóló”1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) végrehajtásáról szóló 326/2013.
(VIII. 30.) Kormányrendelet, és a 2011.
évi CXC. „Nemzeti Köznevelési Törvény” rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus.
• Magyar állampolgárság, vagy külön
jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve
bevándorolt vagy letelepedett.
• Büntetlen előélet.
• Cselekvőképesség.
• Egészségügyi alkalmasság.
• Betöltött tizennyolcadik életév.
A munkakör legkorábban 2018. január
08. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. december 24.
A pályázat elbírálásának határideje:		
2018. január 03.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Ott-

honos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás
köz 13. címre. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat azonosítószámát (5272/2017.), valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
• Szakmai önéletrajz.
• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló bizonyítvány/oklevélmásolatok.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági
bizonyítvány.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati
anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a
szivarvany@tujvaros.hu e-mail címen lehet.
Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

Pedagógiai asszisztens munkakör
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján
pályázatot hirdet 1 fő pedagógiai asszisztens munka-kör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2018. 01. 08- 2018.
08. 31-ig tartó jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.
A munkavégzés helye: Tiszaújvárosi
Napközi Otthonos Óvoda, 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• A pedagógiai munka segítése.
• A gondjára bízott gyermekek testi épségének megőrzése.
• A gyermekek fejlesztésében való közreműködés az óvodapedagógus iránymutatásával.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállá-

sáról szóló”1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a(z) Kjt. végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet,
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium, pedagógiai
asszisztens szakképesítés.
• Magyar állampolgárság, vagy külön
jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve
bevándorolt vagy letelepedett.
• Büntetlen előélet.
• Cselekvőképesség.
• Egészségügyi alkalmasság.
• Betöltött tizennyolcadik életév.
A munkakör legkorábban 2018. január
08. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. december 24.
A pályázat elbírálásának határideje:		
2018. január 03.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton a Tiszaújvárosi Napkö-

zi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros,
Pajtás köz 13. címre. A borítékon kérjük
feltüntetni a pályázat azonosítószámát
(527/2017.), valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
• Szakmai önéletrajz.
• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolatok.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági
bizonyítvány.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati
anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a
szivarvany@tujvaros.hu e-mail címen lehet.
Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

Pályázati felhívás

Használt gépjármű értékesítése
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központ értékesítésre meghirdeti az alábbi gépjárművet:
A gépjármű adatai:
Márka: Volkswagen
Típus: Transporter 2.5 TDI
Forgalmi rendszám: KKJ-214
Hengerűrtartalom: 2461 cm3
Teljesítmény: 128 KW
Hajtóanyag: diesel
Váltó: mechanikus
Tényleges km futás: 330.790 km
Gyártási év: 2006.11.08.
Eddigi tulajdonosok száma: 2
Műszaki érvényességi idő: 2018.11.08.
A versenytárgyalás alapvető szabályai:
A gépjármű értékesítésére nyilvános, egyfordulós versenytárgyalás útján történik.
A versenytárgyalás nyertese a legmagasabb 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 vásárlás esetén a számla kiállításának napjától
számított 15 munkanap, készpénzes vásárlás esetén a vételár az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg fizetendő.
A pályázó ajánlati kötöttsége az ajánlatok
benyújtására adott határidőtől az adásvételi szerződés megkötéséig tart.
Alternatív ajánlat tételére nincs lehetőség.

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

tás időpontjáig;
- a gépjármű személyes megtekintése.
A gépjármű megtekintési lehetősége:
A gépjármű megtekintésére előzetesen
egyeztetetés követően van lehetőség. Bejelentkezés a gépjármű megtekintésére a
49/548-327, illetve a 70/333-7739 telefonszámon lehetséges.
A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:
A pályázatot egy eredeti példányban, zárt
borítékban kell benyújtani 2018. január
31. 9:00 óra határidőig, postai úton (Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.)
avagy személyesen a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. 223. iroda címen. A
borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét és székhelyét/lakóhelyét, a „Volkswagen Transporter – Vételi ajánlat” megnevezést, valamint, hogy „Nem nyitható fel
2018. január 31. 9:00 óra előtt!”.
A pályázatok felbontásának helye, ideje:
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
223. iroda, 2018. január 31. 9:00 óra.
A pályázatok felbontásán a pályázók jelen lehetnek, melyre ezúton meghívást
kapnak.
További információ a következő telefonszámokon kérhető: 49/548-327, illetve
49/548-310.

Hirdetés
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2017. december 14.

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

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

Eladó Fagor mosogatógép 20.000 Ft,
42” LG 3D televízió 80.000 Ft,
WHIRLPOOL kerámialapos beépíthető
tűzhely 50.000 Ft.
Érd: 06-30/562-4582
06-49/610-039

Sport

2017. december 14.

kronika@tiszatv.hu

Az Eötvös
sportsikere

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő
Egyesület 2017. december 8-án tartotta hagyományos díjátadó
ünnepségét a megyeháza dísztermében, melyen a kimagasló teljesítményt nyújtó iskolákat, diákokat és pedagógusokat jutalmazták.
A 2016/2017. tanév Legeredményesebb Diáksport Szervezete
nagy létszámú középiskolák kategóriájában a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium a megtisztelő III. helyezést érte el. Iskolánk testnevelő tanára, egyben
a DSE elnöke, Szendrey Tibor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Diáksportjáért kitüntetést kapta.
Erdélyi Lajos
intézményvezető

Erőemelés

Házi Mikulás

Hagyományteremtő szándékkal házi fekve nyomó versenyt rendezett december 6-án a Tiszaújvárosi Fitness Sport Club. A Mikulás-napi versenyre tízen neveztek, három hölgy és hét férfi.
Valamennyi induló ajándékcsomagot kapott, a legjobbak pedig
további díjazásban részesültek.
Eredmények. Nők: 1. Firtelmeiszter Erika 57.5 kg, 2. Szabóné
Gubányi Éva 50 kg, 3. Nagy Fruzsina 35 kg. Férfiak: 1. Nagy
Róbert 160 kg, 2. Endrei Zsolt 160 kg, 3. Szabó Dániel 115 kg,
4. Molnár László 135 kg, 5. Madarász Péter 130 kg, 6. Szőke Albert 100 kg, 7. Csordás Péter 110 kg.

Kosárlabda

Hosszú út,
hosszú mérkőzés

Az ország másik felébe utaztak a legutóbbi bajnoki fordulóban a tiszaújvárosi kosarasok, és - hos�szabbítás után - győzelemmel tértek haza.
Motax-Pápai KC - Tiszaújvárosi Phoenix KK
75-77 (27-16, 12-21, 11-15, 16-14, 9-11)
Pápa, 100 néző. V.: Gaál, Sentényi, Horváth
Tiszaújvárosi Phoenix KK: Kiss B. (4), Piukovics (6/3), Katlan
(-), Jackson (22), Endrész (6). Pöstényi (13/3), Gáspár (12/9),
Orosz D. (-), Szabó N. (4), Szilasi (8/6), Kovács Z. (2).
Vezetőedző: Szendrey Zsombor.
Két negyedet a hazaiak, kettőt a Phoenix nyert, és a pontok számában is testvériesen megosztozkodtak a csapatok a rendes játékidőben. Így jöhetett a hosszabbítás. A hosszú utazás ellenére a
tiszaújvárosi fiúk bírták jobban a „túlórázást”, így bár közel sem
könnyen, de begyűjtötték a győzelmet, mellyel megerősítették
helyüket a tabella 5. helyén.
Szendrey Zsombor: A heti munka miatt más felállásban kezdtünk a megszokottnál, ez, és az utazás megzavart minket, mert
egy 2-18 -as első 5 percet produkáltunk. Utána módosítottunk,
visszajöttünk a meccsbe, kicsikartuk a hosszabbítást és abban
mi voltunk a higgadtabbak.

Kajak-Kenu

A gyerekek a ranglista élén

Idén is összeállították az év
egyesületi ranglistáját. A 90
csapatot felvonultató országos mezőnyben a tavalyi helyezésén egyet javítva a 7. helyen végzett a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület. A csapat 120
ponttal gyűjtött többet, mint
2016-ban és szerzett így ös�szesítésben 632 pontot.
Kategóriákra bontva még jobban cseng az
eredmény, hiszen, az U18-as és az U16-os
korosztályban a negyedik helyezést szerezték meg, míg a gyermekkategóriát magabiztosan nyerték.
A TVSE az egyesületi rangsorban 56,75
ponttal a 60. helyen zárta az évet.
Az egyesületi elismerés mellett két sportoló is elismerést vehetett át. December
8-án a hagyományoknak megfelelően
idén is ünnepélyes keretek között díjazták
a megye „Jó tanuló - jó sportoló” tanulóit és edzőiket. A megyeházán megtartott

Tenisz
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Jól tanultak, jól sportoltak.
ünnepségen a díjazottak között két TKKSE-s sportoló is szerepelt: Macz Benedek kenus (edzője: Krucsai József) és De-

im Marcell kajakos (edzője: Ughy Imre).
Mindkét fiatal a Tiszaújvárosi Széchenyi
István Általános Iskola tanulója.

Mikulás kupa fényesben, fakóban

Az év utolsó tenisz eseményét
szervezték meg a Tiszaújvárosi Tenisz Clubban. A már
hagyományos Mikulás kupa kevésbé verseny, inkább
közösségkovácsoló évadzáró
esemény.
Mintegy 40-45 fő vett részt a sporteseményen és bár a labda itt is sokat pattogott,
ilyenkor már az év végi hangulat az erősebb.
- Elsősorban a klubtagok vesznek részt
a kupán - mondta Mecsei József elnök, de vannak meghívott vendégeink is. Úgynevezett fényes-fakó, versenyt szervez-

Az egyesület nagy figyelmet fordít az utánpótlás nevelésére.
tünk, azaz a jobbak vannak összesorsolva ra horgászni, és jövök teniszezni is, a régi
a gyengébbekkel, és így játszik mindenki barátaim mind itt vannak.
mindenkivel.
Az év utolsó tornája mérlegkészítésre is jó.
A meghívottak között van a Mester-csa- - Hivatalba lépésem óta próbáltuk meglád Győrből, ők minden éven jelen van- erősíteni a csapatot, most a szezon mának. Dr. Mester Csaba, Tiszaújváros egy- sodik felében egészen kiválóan szerepelkori fogorvosa ma már Győr mellett la- tünk - mondta Mecsei József. - A tabelkik. Fiával és családjával érkezett, hogy a lán a biztos középmezőnyben foglalunk
játék mellett kivegyék a részüket az ilyen- helyet.
kor szokásos közös bográcsozásból is.
Emellett továbbra is nagy figyelmet for- Én az itteni horgászegyesületnek és a te- dítanak az utánpótlás nevelésére. Ez maniszklubnak is tagja vagyok - mondta a napság nem egyszerű, de mindent megbogrács mellett állva - immár 45 éve, és tesznek azért, hogy minél több fiatal vánem is akarok kilépni. Ide járok a Tiszá- lassza a teniszt fő sportjának.

Ballal, fonákkal.

Asztalitenisz

Tarolás a diákolimpián

Tiszaújvárosban rendezték meg
az asztalitenisz diákolimpia
I-VI. korcsoportos, azaz az
1-12. osztályos diákok megyei döntőjét. Az egyéni- és
csapatversenyeket két kategóriában az igazolással rendelkező és igazolás nélküliek
között szervezték.
A megyei döntőre összesen 170 diák érkezett, nagyobb részük az „amatőrök” táborát gyarapította.
A Tiszaújvárosi SC asztalitenisz szakosz-

Nagyüzem a játékcsarnokban 170 versenyzővel.

Nincs elveszett labda.

tályának igazolt játékosai taroltak az „A”
csoportban.
Csapatban sajnos nem értek el dobogós
helyezéseket, egyéniben viszont több játékos is kivívta az országos versenyen való indulás jogát.
A legkisebbek között az I-II. kategóriában, az „A” csoportban Fónagy-Árva

Zsófia első lett, míg ugyanebben a kategóriában a „B” csoportban Ágoston Gabriella második helyet ért el.
A fiúknál a III-IV. kategóriában az „A”
csoportban első lett Fónagy-Árva Péter, a
középiskolások között az V-VI. kategóriában, az „A” csoportban pedig Gyuricskó
Adrián szerezte meg az elsőséget.

12. oldal

Ruhák és játékok

Mocorgó börze

Baba- és gyermekruha, valamint játékbörzét szervezett
a napokban a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
Mocorgó Baba-Mama Klubja. A bölcsőde épületébe mindazokat a kisgyermekeseket várták, akik jelképes áron szerettek volna megválni gyermekük megunt, kinőtt holmijaitól és persze azokat is, akik ezeket megvásárolták. Egy-egy
ilyen rendezvény nem csak az áruk cseréjéről szól, hanem
arról is, hogy a klubtagok és az érdeklődők találkoznak, beszélgetnek egymással.

Rendezvények

2017. december 14.

