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Nyitva a hivatal

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a november 1-jei
Mindenszentek körüli munkarendváltozás következtében a
Polgármesteri Hivatalban 2018. november 10-e (szombat)
munkanap. Az ügyfélfogadás 8 órától 12 óráig tart.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Szívünkbe vésve

A lelkünknek jót tett a szép novemberi idő, de szervezetünk nem igazán érti, hogy mi történik. Cikkünk a 3. oldalon.

Levéleső

Tonnaszámra gyűjtik az avart

Lombfúvóval egy kupacba
„terelik”, lombszívóval ös�szeszedik. Gépi és kézi erővel minden nap nekilátnak a
város utcáinak, köztereinek
a Tiszaújvárosi Városgazda
Nonprofit Kft. munkatársai.
A levélutánpótlás folyamatos, hiszen az
enyhe ősz miatt lassan hullanak. Megoldást majd az első fagyok hoznak, amikor
szinte egyszerre kopaszodnak meg a fák,
így egyszerre véglegesen is el lehet tüntetni a lehulló leveleket.
- Az enyhe időjárás miatt szépen, lassan,
folyamatosan potyognak a levelek, amikor elmegyünk egy területen, sokszor úgy
néz ki, hogy nem tettünk semmit, pedig
minden nap dolgozunk. Mire végzünk,
ott a következő adag - mondja Tamits Adrienn, a Városgazda Nonprofit Kft. részlegvezetője. - Naponta négy járógép szedi a falevelet, kézi lombfúvókkal is dolgozunk olyan helyen, ahol másképp nem férünk hozzá, például a parkolókban. A gép
mellett 10-12 fős kézimunkaerő dolgozik,
három gépjárművel szállítjuk el a faleve-

Az álmos, kávéval ágyba visszabújós reggelek, a megszokott, vidám
nappalok, és a békés, meghitt esték. Telnek a napok, hónapok,
évek, tán már észre sem vesszük, hogy milyen gyorsan. Reggel még a
vékony kabátért nyúlunk, hisz oly’ melegen simogatnak a napsugarak. Aztán a naptár figyelmeztet: már itt a november.
Elmegyünk a temetőbe, az őszre festett természetben gyertyát gyújtunk szeretteink sírjánál, a sötétben botorkálva pedig olykor kacagunk, s a gyertyák lángját követve bukdácsolunk a keskeny utakon.
Álmodozunk arról, hogy milyen is lesz ez a karácsony, narancs-fahéj illat lengi-e majd körül, s tudunk-e igazán szeretni, együtt lenni
e pár napon. Még csak most álmodunk, de észre sem vesszük, s már
itt is a húsvét, finomságok illata lengi be otthonunkat, lesz, hogy kirándulunk, s rácsodálkozunk arra, milyen kicsik is vagyunk mi,
s milyen szép is lehet a nagyvilág körülöttünk. Energiával telve érkezünk haza a nyaralásból, és máris újra azt látjuk, sárgulnak,
hullanak a falevelek. Telnek a napok, hónapok, legtöbbször csak a
naptár piros betűi figyelmeztetnek, itt az ünnep. Ideje megállni, élni, s élvezni a pillanatot.
És van olyan ünnep is, amit nem jelez a naptár. Szívünkbe vésett dátumok ezek. Talán először még nem is sejtjük, hogy mennyire fontos lesz ez egyszer. Hiszen csak egy hétköznapi dátum - gondoljuk, s mekkorát tévedünk. Észrevétlenül, s mégis megannyi nyomot hagyva bennünk, s általunk a világban. Bizony vannak dátumok, amik megváltoztatják az életünket, amik által mi is változunk, vagy épp változtatunk.
Most is egy ilyet ünnepelünk. Nem pörögve-forogva, hangoskodva,
most inkább csak mi, magunk. Lesz még alkalom a nagy parádéra, mi most csendben ünneplünk. Egy-egy régi emlék - s máris mosolygunk. Milyen volt az első találkozás - s újra megdobban a szívünk. Olyan jó, hogy már tudjuk: egymáshoz tartozunk.
Boldog 35. születésnapot, Krónika!
Fodor Petra
1983. november 3-án, azaz 35 évvel ezelőtt jelent meg először a Tiszaújvárosi (Leninvárosi) Krónika. Az évfordulóra
emlékezve lapunk 5. oldalán négy írást közlünk. A szerzők: a
lap alapító főszerkesztője, Varga Koritár László, aki 14 évig
vezette a szerkesztőséget, Hajdu Imre, aki 1998 és 2008 között volt a Krónika főszerkesztője, Radácsi Zsuzsa, a lap jelenlegi főszerkesztője, és Ferenczi László, aki 1990 óta dolgozik az újságnál.

Kézzel, géppel szedik a falevelet.
let, napi 60-65 tonnát. Ezt folyamatosan
kell csinálni, mert, ha otthagynánk a földön, akkor komposztavar képződne belőle, ami nem túl szép látvány, no meg a későbbiekben a fű rehabilitációját is akadá-

lyozná. Mindemellett végezzük a parkokban a hantos ásást, rózsaágyások, cserjék
ásását és kezdődik az őszi fatelepítés, városszerte 200 fát ültetünk, amit a jövő héten kezdünk el.

Sokféle

2. oldal

Tésztagyári baleset

Kártérítésért harcol Bea és ügyvédje

A Tiszaújvárosi Járásbíróság hétfőn folytatta a bizonyítási eljárást a 2015-ben
történt baleset ügyében, ami
egy tiszaújvárosi tésztaféléket gyártó üzemben történt.
A vádirat szerint a tésztagyár ügyvezetői a vádlottak, mivel mindketten tudták, hogy az üzemben használt egyik dagasztógép meghibásodott, és tudták azt is,
hogy a gép az üzemképes biztonsági kapcsolók hiányában is működik. A gép megjavítására intézkedést nem tettek. 2015.
augusztus 3-án az elsőrendű vádlott arra utasította Magyari Józsefné sértettet,
hogy készítsen tésztát azon a bizonyos
gépen, annak ellenére, hogy hiányoztak a
biztonsági kapcsolók. A gépet a meghibásodás ellenére sem vonták ki a forgalomból, dolgozni kellett rajta.
- A dagasztógép tetejét felnyitottam,
hogy le tudjam szedni a falára ragadt
tésztát, de mivel nem működtek a biztonsági kapcsolók a gép nem állt le - mondta Magyari Józsefné, Bea, akinek még
most is könnybe lábad a szeme, ahogy
a három évvel ezelőtti történetet meséli.
A mozgásban lévő gép leszakította Bea
bal alkarját.
- A vád maradandó fogyatékosságot okozó foglalkozás körében elkövetett gondat-

A sértett, Magyari Józsefné.

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

Tavasszal várható elsőfokú ítélet.
lan veszélyeztetés vétsége - tudtuk meg
Lichy Gábortól, Bea ügyvédjétől. - Próbáltunk megegyezni a munkáltatóval, de
olyan kevés pénzt ajánlottak, hogy ügyfelem nem fogadta el. Így polgári peres
eljárásban 18 millió forint kártérítést szeretnénk. Ennek megfelelően jelenleg két
eljárás van folyamatban. Az egyik a polgári peres eljárás, ami a kártérítésre vonatkozik, azonban ennek a pernek a felfüggesztését kértük, hiszen amíg a büntetőeljárás folyik és még nincs eredmény,
addig nem tudunk továbblépni a kártérítés ügyében. Ha a büntetőbíróság megállapítja, hogy a cég két ügyvezetője, mint
vádlottak, személyükben felelősek a baleset bekövetkezéséért, az a kártérítési
perben is irányadó lesz, ahol már az ös�szeg lesz a vita tárgya.
- Nagyon nehéz lett az életem a baleset
óta - mesélte Bea, miután könnyeit letörölte az arcáról. - Nehezen tudom ellátni magam. Ami egykor természetes volt,
főzés vagy takarítás, most egyáltalán nem
megy. Nem kell bonyolult dolgokra gondolni, például a kezemet sem tudom megmosni. Szinte folyamatosan segítségre szorulok. Szerencsére vannak, akikre
számíthatok, akik segítenek. A fiam Budapestre költözött, mert így tud nekem
anyagilag segíteni, bár így nekem nehe-

zebbek a mindennapok, mivel nincs itthon, ahhoz viszont, hogy a meg tudjak élni erre volt szükség. Szerencsére sikerült
munkahelyet találnom, igaz, hogy csak
napi négy órában, de sokszor ezt is úgy
érzem, hogy erőmön felül csinálom, mert
a baleset óta nagyon legyengült a szervezetem. A havi jövedelmem kicsit több
mint 40 ezer forint, ami mindössze a lakás rezsijére elég. Egy ideig kaptam fogyatékos támogatást, azonban - nem tudom miért - ezt egyszer csak megvonták
tőlem. Egy felülvizsgálat például úgy történt, hogy ott sem voltam. Nem volt egy
nagy összeg, hiszen havi 20 ezer forintról
beszélünk, mégis nekem igen nagy segítség volt. A baleset után, mivel nem volt
jövedelmem, így nem tudtam fizetni a lakás törlesztőrészletét, ami végrehajtásra
került. Beadtam egy kérelmet a bíróságra,
hogy függesszék fel a végrehajtást. A bíróság meg is ítélt nekem fél évet, de sajnos a követeléskezelő cég ezt nem akarja
engedni, és megfellebbezte a döntést. Nagyon bízok benne, hogy nem vonják vis�sza ezt a hat hónapot.
Jelenleg a szakértői vélemények meghallgatása zajlik. A büntetőeljárás előreláthatóan 2019 tavaszára fejeződik be első fokon.
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Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot november 11-ig (vasárnapig) a
Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952) , majd
november 12-től (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent
István út 9-11., tel.: 49/340-052) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17		
8-12
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
Remény Gyógyszertár
8-17		
8-12
8-20		
8-20
8-15
Tisza Gyógyszertár

Nyugdíjas ünnepség

Kedves Nyugdíjas Társaim!
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete meghívja tagságát
2018. november 23-án 16 órára a Központi Étteremben tartandó
jubileumi ünnepségére és az azt követő vacsorára.
Érdeklődni az egyesület irodájában vagy a klubvezetőknél lehet.
Köszönettel: Varjas Lászlóné elnök

Egyházi hírek
Római katolikus
Szerdán, csütörtökön, pénteken 8:30-kor, kedden és szombaton 18:00 órakor, vasárnap 11:00 órakor lesz szentmise templomunkban.

Református
Tiszaújváros
2018. november 8-án 17.00 órakor Dr. Csorba Dávid tart előadást a magyar reformáció gyökereiről.
2018. november 11-én, vasárnap 11.00 órakor istentisztelet
lesz. Ezzel párhuzamosan az imateremben foglalkozást tartunk kisgyermekek számára. 16.00 órakor konfirmációi előkészítő kezdődik.
Tiszaszederkény
2018. november 11-én, vasárnap 10.00 órakor kezdődik az istentisztelet.

Görögkatolikus
Csütörtökön Szent Mihály és Szent Gábor arkangyalok és az
összes égi erő ünnepét tartjuk: 10.00 utrenye, 17.30 Szent Liturgia. Szombaton 8.00 Szent Liturgia. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia. Szerdán 8.00 Szent Liturgia, 17.00
vecsernye.
„Emléke él és élni fog,
míg az én szívem e földön még dobog.
Őrzöm a képét, a mosolyát,
a hangját, s minden gesztusát.
Mert nem halt meg Ő,
még mindig él nekem,
csak messze távozott,
hol meg nem érinthetem.”
Fájdalommal emlékezünk drága szerettünk

Csenge Gyula
(Gyuszkó)

halálának 1. évfordulójára.
Gyászoló szerettei

Benőcs Sándor

halálának 13. évfordulójára
„Csillag volt,
mert szívből szeretett,
s mi úgy szerettük,
ahogy csak lehetett.
Elment tőlünk,
mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él
és örökké ott marad.”
Örökké szerető családja
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. l
Telefon: 49/341-844, 341-755 l Fax: 49/341-852 l E-mail: kronika@tiszatv.hu l Kiadó: Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala l Hirdetésfelvétel: Tiszaújvárosi Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Inform Média Lapkiadó Kft. Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyomdai munkák: Inform Média Lapkiadó Kft. Debrecen l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133
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Enyhe ősz

Jólesik a jó idő,
mégsem vagyok jól!

Nem szoktunk hozzá, hogy november elején 20 fok fölé
emelkedik a napi csúcshőmérséklet.
Bár reggelente úgy tűnik, lesz idén is tél, de napokkal ezelőtt még akár 20 Celsius fokig is felszaladt
a hőmérő higanyszála. Egyrészről a lelkünknek jót
tesz ez a szép napos idő, de a szervezetünk nem
igazán érti, hogy mi történik, hiszen a ilyenkor a
hőmérséklet jóval 10 fok alatt szokott lenni. Most
november elején azonban a napi középhőmérséklet nem egyszer meghaladta a 15 fokot is.
- Nekem nagyon jól esik ez az időjárás - mondta Kóródi Gyuláné. - Én a nyarat nem szeretem, ez a kicsit hűvös, mégis kellemes idő jó nekem. Azt azért észrevettem, hogy aluszékonyabb,
fáradékonyabb vagyok. A szervezetemet azért megviseli ez a
szokatlanul enyhe novemberi idő.
- Nagyon sokan érkeznek most a rendelőbe tavasszal jellemző allergiás panaszokkal - nyilatkozta lapunknak Dr. Szurdoki Virág háziorvos. - Fej- és fülfájás, orrdugulás, fáradékonyság, ezek a leggyakoribb panaszok ilyenkor. Ez egyértelműen az
időjárásnak köszönhető, hiszen egyéb jellemző légúti panaszok
nem társulnak a tünetekhez. Nagyon megviseli ez az időjárás az
idősebbeket, és azokat, akiknek magas a vérnyomásuk. Ennek
főleg az az oka, hogy a reggeli és esti órákban hűvös van, napközben pedig szokatlanul meleg. Egy nap akár 15 fok is lehet a
hőmérsékletkülönbség a nappal és éjszaka között. Ez bizony egy
egészséges embert is megvisel, nemhogy egy beteg vagy idősebb szervezetet. Meg kell említeni az asztmával és nehézlégzéssel küzdő betegeket is. Ebben az enyhe, szélcsendes időben
bizony magasabb a légszennyezettség is, ami a légzőszervi betegeket viseli meg. Nekik, de általában mindenkinek azt tudom tanácsolni, hogy reggel és este ne szellőztessenek, lehetőség szerint ne menjenek sétálni ezekben a napszakokban. Viszont napközben nagyon jól szellőztessék át a lakást. Nem szabad elfelejtkeznünk a vízfogyasztásról sem. Ezt a fontos dolgot szeretjük elhanyagolni, amikor már nincs nyári hőség, elfeledkezünk
róla, pedig a kevés folyadékbevitel is okoz rossz közérzetet, ingerlékenységet és fejfájást.
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Rendeletmódosítás

Szociális temetés
halasztva

Ismételten elhalasztották a szociális temetés hatályba lépésének időpontját.
Törvénymódosítás miatt módosult a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet. Az Országgyűlés ugyanis 2021. január 1-jére módosította (halasztotta) az úgynevezett
szociális temetés - mint ingyenes temetési forma - bevezetését.
Ezt az elhunyt lakhelye szerinti önkormányzatnál lehet majd
igényelni, akkor, ha az eltemetést a halálesetet megelőzően más
személy vagy szervezet szerződésben (temetési előszerződésben, eltartási szerződésben) nem vállalta.

Aktuális

3. oldal

Interjú Zsinkó Tibor vezérigazgatóval

Épül a poliol üzem

2021-ben kezdi meg működését az új tiszaújvárosi poliol
üzem. A gyár a MOL Petrolkémia Zrt. (MPK) területén
épül fel. A földmunkák már
elkezdődtek, ezzel párhuzamosan a munkaerő- toborzás
is. A részletekről Zsinkó Tibort, az MPK vezérigazgatóját kérdeztük.
- Mikor várható, hogy elkezdődnek az új
poliol üzem tényleges beruházási munkálatai?
- Gyakorlatilag a tereprendezési munkákkal elkezdődött a projekt, az alapozáshoz
kapcsolódó földmunkák is megkezdődtek, úgyhogy beindultunk, és a következő években fel fogunk pörögni. Várhatóan 2021 második felére üzembe is fogjuk állítani az új komplexumot. Kívülről még annyira nem látványos a beruházás, de az üzemterületről abszolút látható. Ahogy mondtam, a földmunkákkal indultunk, hisz az az első, de szépen lassan
ki fog nőni a földből az új komplexum és
akkor majd látható lesz kívülről is.
- A nemrégiben átadott műgumigyár japán-magyar vállalat. A poliol üzem milyen tulajdonosi viszonyok közt épül és indul majd?
- A poliol komplexum teljes mértékben a
MOL-csoport és a MOL Petrolkémia tulajdonában fog megépülni, és a MOL Petrolkémia tulajdona lesz.
- Milyen végzettségű, képzettségű szakemberekre lesz majd szükségük?
- A munkaerőszükséglet szempontjából
kétfelé bontanám a beruházást. Van egy
építkezési, kivitelezési fázis, ahol elsősorban a kivitelezési létszám jelenik meg,
mint munkaerő. Itt néhány ezer emberről
beszélünk az építkezés fázisában. Van egy
úgynevezett üzemeltetési fázis, amikor átadjuk az üzemeket és működni fognak,
itt legalább 200 új, hosszú távon is fenntartható és európai szinten is versenyképes pozíció jön létre. A pozíciók, arányait tekintve döntően kékgalléros pozíciók,
de természetesen fehérgalléros kollégákra is szükség van. Jelenleg zajlik a munkaköri profilok kialakítása, a munkaköri feladatok meghatározása. Ettől pontosabbat
még nem tudok mondani a munkakörökkel kapcsolatban, de ezek is hamarosan kitisztulnak, és tisztán fogjuk látni, hogy milyen pozíciókra, milyen munkakörökre várunk jelentkezőket. Mérnökkollégákat is
várunk, de ahogy említettem, szükség lesz
az üzemeltetésben résztvevő kékgalléros
kollégákra, akik a napi operációban akár a
műszakvezetőként vagy kezelőként és vezérlőként fognak helytállni. Fontos megjegyezni, hogy ez az egész projekt úgynevezett fővállalkozói konstrukcióban épül
meg. Sajtónyilvánosságot kapott, mindenki előtt ismert, hogy aláírtuk az erre vonatkozó szerződést a Thissenkrupp Industrial
Solutions AG-vel, tehát a Thissenkrupp
a fővállalkozó, igazából ő fogja meghatározni, bevonni a kívánt alvállalkozókat,
cégeket. Ők tervezik meg a projektet, ők
szerzik meg a szükséges berendezéseket
és az ő felelősségük az építtetés is. Folyamatosan egyeztetünk a Thissenkruppal, hiszen mi azt szeretnénk, hogy minél
több magyar vállalkozás, magyarországi
vállalat is szerepet kapjon ebben az építkezésben.
- Milyen ütemben érkeznek majd az építésben résztvevő munkások, és hány emberre számíthatunk?
- Ezres nagyságrendben kell gondolkodni, ami majd szépen fokozatosan fog felfutni az építkezés alatt. 2019 második fele és a 2020-as év lesz a legintenzívebb
ebből a szempontból. A projekt építkezésének a pontos ütemét nem szeretném elmondani üzembiztonsági okokból, de körülbelül ezek lesznek azok az évek, amikor a legnagyobb gőzerővel dübörög
majd az építkezés.
- Hogyan oldják meg a lakhatásukat?
- A kivitelezési fázisban az építkezésen dolgozó munkavállalók lakhatását az
iparterületen belül szeretnénk megoldani.

A beruházás 2019-ben „pörög fel”, ekkortól több ezer kivitelező dolgozik majd a
MOL Petrolkémia területén. Számukra egy konténerváros is épül.
Ez azt jelenti, hogy döntő részt a lakhatásuk mobil lakókonténerekben lesz megoldva. Természetesen ez nem azt jelenti,
hogy ezek a munkavállalók nem fognak
a városban vagy a környékén megjelenni,
bevásárolni, vagy itt-ott előfordulni, éppen ezért elkezdtük már a városvezetéssel is az egyeztetéseket. A konténerváros
az ipartelepen belül lesz, már ki van jelölve a helye.
- Úgy tudjuk, megkezdődtek az érdemi
tárgyalások az önkormányzattal az új beruházással kapcsolatos közös feladatokról. Elsőként a közlekedés, a várhatóan
megnövekedő forgalom került terítékre.
Hol tart az egyeztetés?
- Hagyományosan nagyon jó a kapcsolatunk az önkormányzattal, most is közösen
gondolkodva szeretnénk meghozni olyan
intézkedéseket, döntéseket, melyek hatással vannak a városlakók életére. Ez a
munka, mint említettem elkezdődött, azonosítottuk azokat a főbb területeket, ahol
megpróbáljuk feltérképezni a lehetséges
beavatkozásokat, amelyek szükségesek.
Az egyik ilyen a közlekedés, a közlekedés biztonsága, de ilyen lehet a közbiztonság kérdése, vagy a közegészségügyi
szolgáltatások kérdése is. Ahogy lesznek
konkrétumok, ahogy haladunk előre a
munkával, ezekről majd be is számolunk.
- A poliolgyártás az egyik legveszélyesebb üzem a vegyiparban. Biztonságban
érezheti-e magát továbbra is a lakosság?
Mit tesz ennek érdekében a MOL Petrolkémia?
- A poliol egy nagyon széles körben használt vegyipari alapanyag, gyakorlatilag ez
a poliuretánok egyik alapanyaga. A poliuretán termékcsoport az ipar svájci bicskája, olyan széles körben alkalmazott. Az
építőipartól kezdve a bútorgyártáson át
az autóiparban vagy a textiliparban széles körben felhasznált. Nagyon nagy a kereslet a poliuretánok iránt, és arra számítunk, hogy ez még tovább fog nőni a jövőben. Az üzem a legmodernebb technológiával épül, a világon is vezetőnek számító
két vegyipari vállalattól vásároltuk a licenszeket, az Evoniktól és a Thissenkrupptól.
Egy modern, zárt rendszerű, teljesen automatizált technológiáról van szó. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a környezetterhelése szinte minimális, a nullához
közeli azoknak a melléktermékeknek a
mennyisége, ami környezetet terhel. Legfőbb mellékterméke a tiszta víz. Egyébként azt jeleni a zárt rendszer, hogy automatizáltak a beavatkozások, a rendszerek.
Egy nagyon fejlett, innovatív technológiáról beszélünk, ami a piacon elérhető legjobb technológia. Modernebb, mint a korábbi gyártási eljárások.
- Nem sok ilyen üzem van a világon, ha
van is, az tőlünk nagyon messze.
- Lehet találni ilyen gyárakat a világban.
Ahogy említettem, ez a legmodernebb
technológia, nem könnyű a licenszekhez
hozzájutni, úgyhogy azt gondolom, hogy
az is büszkeséggel tölthet el minket, hogy
a MOL-csoport képes volt megszerezni ezeket a licenszeket. Mondhatjuk, beléptünk egy elit klubba, ahova nagyon
sokan szeretnének még belépni, de mivel nagyon védett technológiáról van szó,
és nagyon védett licenszekről, így korlá-

tozott a licenszek száma, de vannak már
ilyenek gyárak a világban, amik nagyon
jól és megbízhatóan működnek.
- Beszéltünk már a munkaerőszükségletről, és itt jön képbe a duális képzés, ami
a szakember utánpótlásról is gondoskodik, bár rájuk nem most, hanem néhány
év múlva számíthatnak.
- Igen, a munkaerő kapcsán beszéltünk
már a kivitelezési fázisról, de az üzemeltetésről még annyira nem. Azt már említettem, hogy minimum 200 új munkahely
jön létre, gyakorlatilag a toborzás elindult. Igazából ez a jövő évben fog felpörögni. Keresünk mérnököket, más szakembereket is a gyárindításhoz, ezért időben el kell kezdeni a toborzást. Felismertük azt, hogy a piacon elég korlátozott a
jó szakemberek elérhetősége, ezért gondoltunk egy fokozottabb szerepvállalást
az oktatási rendszerben, így tudjuk támogatni a saját szakember utánpótlásunkat
is. De nem csak a poliol gyár építése kapcsán beszélek a szakember utánpótlásról,
hiszen van egy jelenleg is működő tiszaújvárosi komplexumunk, amiben van egy
természetes fluktuáció, kollégáink nyugdíjba mennek, és ebből a szempontból is
fontos, hogy megfelelő szakemberbázissal rendelkezzünk. Ha most elkezdünk
építkezni, akár középiskolákkal, vagy
egyetemekkel, akkor ez a 3-4-5 éves időhorizont lehet az, amikor odaérhetünk, és
ebből porfitálhatunk. Azt gondolom, hogy
most kell ebbe invesztálnunk ahhoz, hogy
majd ha arra kerül a sor, akkor megfelelő biztonsággal tudunk gyárat, vagy gyárakat indítani, vagy tudjuk pótolni azokat
a kollégákat, akik a megérdemelt nyugdíjas éveiket kezdik el.
- Hogy látja, vonzó manapság a vegyipar,
a vegyész szakma?
- Azt tapasztalom, hogy a kémia nem a
legnépszerűbb tantárgy az iskolákban,
pont ez a másik aspektus, ami miatt elkezdtük a szakemberképzést. Kicsit azt
érzem, hogy nekünk, mint a vegyiparban
élen járó, vagy vezető vegyipari vállalatnak, felelősségünk is, hogy népszerűsítsük magát a vegyipart. Sok ilyen kezdeményezésünk van, akár az általános iskolák szintjén is, tavaly volt a Kit tud többet
a petrokémiáról versenysorozatunk például, amivel már gyakorlatilag az általános iskola 7- 8. osztályosainál elkezdtük
a kémia népszerűsítését. A jövőre nézve is
fontos, hogy vonzóvá tegyük ezt a szakmát, különösen úgy, hogy ilyen beruházások jönnek, hiszen ebben nagy a perspektíva, nagy a jövő, és a fiatalok is megtalálhatják itt a számításukat.
- Az az információnk, hogy épül egy napelempark is a MOL Petrolkémia területén,
mit lehet erről tudni?
- Igen, a MOL-csoporton belül épülnek napelemparkok, ezek egyike itt nálunk Tiszaújvárosban. Kettős célt szolgál. Egy kihasználatlan ipari területre tudunk telepíteni egy egyébként jól megtérülő beruházást, a másik, hogy minél több
zöld energiát állítsunk elő. Az építkezések egyébként ütemterv szerint zajlanak,
ennek megfelelően ez év végére elkészül
a tiszaújvárosi napelempark.
Berta Judit
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Szakember-utánpótlás egy kicsit más szemmel

Száraz november

Tiszaújvárosban működik egy sokak által egyedinek tekinthető - civil szerveződés, a Tiszaújvárosi Foglalkoztatási
Tanács (TFT), mely a térségi munkaerőpiacon működő
szervezetek munkáját koordinálja. Erről beszélgettünk
Kenyeres Tamással, a szervezet alelnökével.
- Mikor, milyen céllal alakult a Tiszaújvárosi Foglalkoztatási Tanács, és kik vesznek részt munkájában?
- A tanácsot a 2000-es évek elején alapították, hogy a munkáltatók, a munkavállalók érdekvédelmi szervezetei - a szakszervezetek - és a városvezetők közösen
oldják meg a munkaerőpiacon felmerülő
problémákat. Abban az időben még munkanélküliség sújtotta a térséget, és az elbocsátott, dolgozni akaró embereket kellett munkalehetőséghez juttatni. Ez a cél
annyiban módosult az elmúlt években,
hogy a szakképzett munkaerőhiányt kell
valamilyen módon enyhíteni. A tanács
munkájában aktívan vesz részt a kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya,
a kereskedelmi és iparkamara, a Brassai
Sámuel Szakgimnázium és Szakközépiskola, a Szerencsi Szakképzési Centrum
képviselője, és számos vállalkozás ügyvezetője, HR vezetője. Jelentős támogatást kapunk a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivataltól is.
- A szakképzett munkaerő hiánya aktuális
gond a magyar gazdaságban. Mit tud tenni a tanács ebben az ügyben?
- Ahhoz, hogy a tennivalónkat meghatározhassuk, ismernünk kell a probléma gyökerét. Ezért célszerű a közelmúltban a munkaerőpiacon elkövetett hibákat
beazonosítani. A hibák természete, hogy
az élet minden területére kihatnak. Megfigyelhető volt a munkaerőhiány kialakulásának a lépcsőfokai. A rendszerváltás
után elegendő szakképzett munkaerővel
rendelkeztünk, de a hatékonyság javítása miatt általános volt a létszámleépítés.
A 2000-es években a szakképzett magyar
munkaerő kellő anyagi megbecsülés hiányában külföldön keresett munkalehetőséget. A pénzügyi válságot követően elindult a gazdasági fejlődés, a beruházások képzett szakembereket igényeltek.
A súlypont Nyugat-Magyarország volt,
ezért a Kelet-Magyarországon található szakképzett munkaerő elvándorolt. A
nyugat-magyarországi munkaerő ugyanis a szomszédos országban keresett munkát, a kelet-magyarországi a munkaerőpiac szívóhatásának engedve pedig betöltötte az űrt. Mindenki előtt ismert, hogy a
MOL Nyrt. és a BorsodChem Zrt. milyen
nagy beruházásokat valósít meg. A nyár
legjelentősebb gazdasági híre volt, hogy
a BMW Debrecenben fog gyárat építeni. És ezek csak a kiemelt beruházások,
ezeken felül a közepes méretű vállalkozások is komoly fejlesztéseket hajtanak
végre. Tehát problémának tartom, hogy
a magyar közpénzen tanított szakemberek nem Magyarországon teremtenek értéket. Probléma a nagyberuházások súlyponti eltolódása is, bár most a MOL beruházással, a Mercedes és a BMW gyárral
és a kapcsolódó beszállítói körrel javul
Kelet-Magyarország helyzete. Továbbá
komoly problémának tartom, hogy nincs
képzett szakember utánpótlás.
- Az elvándorlásnak aligha állhatja útját
a tanács, de a képzéshez adhat tanácsot,
javaslatot. Éltek ezzel a lehetőséggel?
- Megfogalmaztunk egy szakember-utánpótlás cselekvési programot. Az első lépés az volt, hogy felmértük a megyei
TOP100-ban lévő 10 legnagyobb tiszaújvárosi vállalkozás szakemberigényét.
Ebben a MOL és a JABIL nem szerepelt,
mert velük nagyságrendileg nagyobb adatokat kaptunk volna, de természetesen velük is számolnunk kell. A megkérdezett
vállalkozások 88 milliárd forint bevé-

A Száraz november egy kihívás, egy alkoholmentes kihívás. Egy olyan kezdeményezés, amely az
úgynevezett kockázati ivóknak próbálja bemutatni, milyen az élet alkohol nélkül.
Az ötlet Nagy-Britanniából származik, öt évvel ezelőtt ott hirdettek először egy hónapra absztinenciát. A száraz hónap hozzánk is eljutott, a Kék Pont Alapítvány 2014-ben szervezte meg
először az akciót.
Magyarországon több mint egy millió ember küzd alkoholproblémával. A Száraz november nem az alkoholistákon akar segíteni, hanem azokat veszi célba, akik túl gyakran isznak, nem túl
sokat. Aki csatlakozik, az a saját bőrén megtapasztalhatja, hogy
egy hónapnyi alkoholtilalom milyen változásokat hozhat az életében, a szervezetében. Önuralomra, mértékletességre inti azokat, akik ha nem is napi rendszerességgel, de hetente egy-két alkalommal megisznak valamilyen alkoholt. A kihívás ideje alatt
30 napig ki kell bírni alkohol nélkül, ez idő alatt egy kortyot sem
szabad inni.
Az idei Száraz november kampány középpontjában a nők állnak. Igen a nők, hiszen ők azok, akik néha a férfiakat is „leis�szák”. Szóval most a nőkön van a figyelem, azokon, akik borral,
sörrel vagy töménnyel koccintanak, lazítanak, felejtenek, buliznak.
Az Anonim Alkoholisták tiszaújvárosi csoportjának gyűlésére
kopogtattunk be, hogy megtudjuk, hányadán is állunk mi nők
az alkohollal.
- A nők körében is rengeteg az alkoholista, nem is gondolnánk,
olyanok is vannak, akiről nem tudjuk biztosan, csak sejtjük mondja Csilla, az Anonim Alkoholisták tiszaújvárosi csoportjának vezetője. A nők zugivók, ügyes trükkökkel palástolják el,
hogy isznak. Mi nők, kisboltokban, ismeretlen helyeken vásároljuk meg az alkoholt, hogy ne tudják, hogy iszunk. A rutinosabbak vodkát isznak, ez a legtöbb alkoholista nő itala. A vodkának nincs szaga, nem érezni a leheleten, nem párolog a bőrön
keresztül, így olyan, mintha nem is ivott volna az illető.
Csilla évekig ivott, amikor már nagyon lent volt, egyszer csak
kijózanodott. Tudta, hogy innen menekülnie kell. Segítséget
kért, kapott és leküzdötte szenvedélyét. Évek óta nem iszik, tiszta, egészséges, boldog. Új életet kapott, mégis minden beszélgetésünket így kezdi: „Csilla vagyok, alkoholista”. Mindig rácsodálkozom a kezdőmondatára, furán hangzik az ő szájából, de talán ezzel is emlékezteti magát arra, hogy honnan jött, s melyik
az az út, amire soha többé nem akar lépni.
- Sziasztok! Csilla vagyok, alkoholista. 1572 napja nem iszom
és 724 napja nem kellett nikotinhoz nyúlnom - folytatja. - Gyökeresen megváltozott az életem, olyan helyen dolgozom, ami az
életfeladatom része, segítenem és gyógyítanom kell az embereket. A tiszaújvárosi csapatunk ma két új emberrel bővült, de itt
vannak a gyűlésen a balmazújvárosi társaink, ők is és az újak is
eljöttek, hogy tapasztalatot szerezzenek, a célunk az, hogy minél több embert a józanság útjára vezessünk. Látjátok, vannak
köztünk nők is, most ezen a foglalkozáson hárman, pedig ettől
sokkal többen vagyunk, vannak, akik isznak, és segítségre szorulnának. Az hiszem, két új társunk is a Száraz november hatására jött közénk. Mi próbáljuk a magokat elszórni, hogy van segítség, de sajnos sokan szeretnek inni, és nem mennek el a rehabilitációra. Vannak alkalmi, gépszíjas ivók, akik letudják a hétvégén azzal, hogy elmennek bulizni, ezért nem veszi rajtuk senki észre azt, hogy gépszíjas ivók, ugyanis nekik addig kell inniuk, amíg le nem részegednek, ez pedig egy bulinál természetes,
de ezután, a következő napon ugyanúgy meg fogja tenni, mert
az alkohol beszivárog az agyába és azt az élvezetet kéri újra.
Ezért van az, hogy mi alkoholbetegek nem ihatunk egyáltalán,
mert nekünk az idegszálainkból, az agyunkból az alkohol kimart
egy részt, és amikor megisszuk az első kortyot, akkor az jelzi az
agynak, hogy ez az a szer, ami neked kell, és akkor nem tudunk
megállni, mint a gépszíjasok, addig iszunk amíg le nem részegedünk. Ilyenkor van az sajnos, hogy a függőségből gyógyultak
és az alkoholbetegek is sajnos a szerhez nyúlnak - mondja Csilla, majd a leszokásról, rehabilitációról, segítségnyújtásról faggatom. - Országszerte sok olyan szervezet van, akik segítenek
leszokni az alkoholról, ezek általában anonim szervezetek. Manapság egyre többen csatlakoznak ezekhez. Aki belátja, hogy
segítségre szorul, és hogy talán ez az utolsó lehetősége az életre, egy jobb életre, az egy ilyen sorsközösséget keres. Az alkoholizmus ma még mindig tabu, ez is az egyik oka annak, hogy a
szervezetek anonimitást ígérnek, mégis sokkal többeknek lenne
erre szüksége, mint amennyien az alkohol rabságában élnek. A
tiszaújvárosi csoportban is vannak nők és várjuk azokat is, akik
még nincsenek itt, holott segítségre szorulnának. Van lehetőség,
itt is, Miskolcon is heti három alkalommal, oda is mehetnek és
kérhetnek segítséget.
berta

A jövőt építi a foglalkoztatási tanács

A foglalkoztatási tanács cselekvési programot dolgozott ki a szakemberhiány
enyhítésére.
telt és 13 milliárd forint hozzáadott érté- szik a kiadás, csökken a város növekedéket értek el 1491 fő foglalkoztatása mel- si potenciálja. A harmadik lépés a szaklett. Ha az adatgyűjtésben figyelembe képzés toborzási tevékenységének a segívesszük a két legnagyobb foglalkoztatót tése. Ez a most folyamatban lévő pályaois, akkor ezek a számok 829 milliárd fo- rientációs üzemlátogatásokkal kezdődik,
rint bevételre, 184 milliárd forint hozzá- a Brassai iskola által tavasszal szervezenadott értékre és 6254 fő foglalkoztatott- dő szakmák éjszakája programmal folyra emelkednek. Ez igencsak figyelemre- tatódik és egy új elemmel egészül ki, a
méltó érték. A megkérdezett vállalkozá- SZAK-MA táborral. Erről részletesebben
sok a következő öt évben 325 fő szakkép- a résztvevőkkel folytatott tárgyalást közett munkavállalót tudnának felvenni, gé- vetően szeretnék nyilatkozni. A tábor műpész, villanyszerelő, műanyagfeldolgo- ködésének a terve előzetesen elkészült, és
zó, vegyipari gépész és vegyésztechni- ha a tanács jóváhagyja, akkor nyilvánoskus szakterületen, plusz a MOL és a JA- ságra hozzuk. A megyei kormányhivatal
BIL. Ezt a munkát júliusban fejeztük be, foglalkoztatási főosztályának tiszaújvárosi kirendeltsége szervezi az üzemlátogatásokat. Felkértek minket, hogy segítsük a munkájukat azzal, hogy népszerűsítjük a tanács munkájában résztvevő vállalkozások között. A megkeresett vállalkozások közül túlnyomórészt hajlandóak
megnyitni a kapujukat az üzemlátogatásra érkező gyerekek előtt. A pályaválasztás az egyik legfontosabb döntés egy gyerek életében, üzemlátogatáson résztvevő gyerekek segítséget kapnak a cégektől, hogy minél megalapozottabban tudjanak dönteni a jövőjükről. A negyedik lépés a szakmák és a cégek virtuális összekapcsolása a közösségi média segítségével. A diák megismerheti az üzemlátogatás során a jövőbeli munkahelyét, a szakmák éjszakáján a jövőbeli foglalkozását.
Nekünk az a dolgunk, hogy ezt a tudást
Kenyeres Tamás
összekapcsoljuk. Meg kell ismertetnünk
és akkor adtunk tájékoztatást a szakkép- a cégeket a régióban élőkkel olyan szinzési centrumnak, a városvezetésnek és a ten, amennyire a munkaerő utánpótlás inkamarának. Az eredményekről a Bras- dokolja. Ez az employer branding mai
sai iskolát levélben tájékoztattuk, és kér- divatos kifejezéssel élve. Borsod-Abatük, hogy működjön együtt velünk, hogy új-Zemplén megyében is lehet magas
megnyugtató megoldást találjunk a köze- színvonalon dolgozni és magyarországi
ledő krízishelyzetre. A második lépés a viszonylatban jól keresni.
szakképzési lehetőségekről szóló tájékoz- - Elégedett az eddigi tevékenységükkel?
tatás volt. A B-A-Z Megyei Kereskedelmi - A feladatok közül az első kettőt befejezés Iparkamara munkatársa adott egy rész- tük, a harmadik folyamatban van és a neletes tájékoztatást a duális képzésben rej- gyediket is elkezdtük. Az első évben valő lehetőségekről. A tájékoztató után vi- gyunk, kitartással és összefogással eredta alakult ki. Egyrészt a Brassai iskola vá- ményeket érhetünk el. Mi mindenkivel
laszát értékelték a megjelentek, másrészt összefogunk, aki egyetért a céljainkkal és
rávilágítottak arra is, hogy a szakképzés hajlandó azt erkölcsileg, tudásával vagy
hatással van a demográfiára és a jövőbeli anyagilag támogatni.
- Hogyan tovább, mik a következő progberuházásokra is.
ramok?
- Miért, hogyan?
- A vállalkozások rendelkeznek megva- - Egy tájékoztatást tervezünk a térség pollósítandó ötlettel, új termékkel, piaci le- gármestereinek és általános iskolai igazhetőségekkel és anyagi erőforrással. Egy gatóinak az üzemlátogatásokon szerzett
valamiben állnak szűkösen, ez pedig a tapasztalatokról. Érdekel bennünket a temunkaerő. Ha nem tudják a gépeket szak- lepülésvezetők véleménye a szakképképzett munkaerővel működtetni, akkor a zés demográfiai hatásáról, az iskolaigaztulajdonos a következő nagy beruházást gatók álláspontja arról, hogyan lehetne
máshol valósítja meg. Ez persze fikció, a szakképzésbe több gyereket bevonni.
de igen valószínű. A beruházások csökke- Mindezek után lesz elég anyagunk és isnése hatással lesz a lakosságra és a lakos- meretünk ahhoz, hogy a térségi szakemság összetételére. Az aktív korú lakosok ber-utánpótlás helyzetéről tájékoztassuk
száma jelentősen csökkent az elmúlt húsz a megye vezetőit, az országgyűlési képévben. A lakosság elöregedésének követ- viselőnket egy szakképzési fórum keretékezménye, hogy megváltozik a Polgár- ben. Megfogalmazzuk kérésünket azért,
mesteri Hivatal feladata. Stagnáló vagy hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazcsökkenő iparűzési adóbevétel mellett dasági potenciálja megmaradjon, és nönövekedni fog a szociális ellátásra költen- vekedése biztosított legyen.
dő pénz. Csökken a pénzforrás és növekf.l.

Önkéntes
alkoholtilalom

2018. november 8.

Jubileum

A kezdetekről

Napló szüleimnek

Három úr szolgája

Rég írtam már Nektek Naplót. Utoljára úgy a kilencvenes évek
közepén. Az még a hárombetűs érában volt erősen. Ne a három
T-re gondoljatok, az idő tájt már nem dívott ez a szerkesztőségekben. Legfeljebb Támogatólag Tűrtük a Tiltást.
A főszerkesztő úrra (VKL) céloztam, akit szinte mindenki Koritárnak hitt, pedig a Varga előrébb volt. Van. Rengeteg közös vonásunk volt. Van. Leginkább Lacik vagyunk, s ez erős kötelék.
A nőkről alkotott véleményünk is hajaz, de a Krónika nem bulvárlap, úgyhogy ezt hagyom.
Ő vitt a laphoz 1990 januárjában. Ritka jó döntés volt. Tán azóta
se hozott hasonlót. Sokat tanultam Tőle a kezdeti időkben. Veterán Skodát tolni, piszkos Szamarát homokszínűnek nevezni, tejfölös tökfőzeléket szinte kéjesen kanalazni. Jó tanítványnak bizonyultam. Ezeken a terepeken bizonyosan.
Azért újságot is csináltunk. Supival, Mariannal, Ágival, Petivel,
no meg a minden lében kanál Edittel. Ja, pénzért adtuk! És vették, nem lehetett tehát olyan rossz.
Szó se róla, akkortájt nem volt nehéz jó lapot csinálni. Csak az
igazat kellett írni, meg a véleményünket. Hű de sokat vitatkoztunk! Egymással is, de főleg az olvasóval. No, nem mindenkivel, mert sokan álltak a mi pártunkon. Vagy mi az övékén. De –
ha hiszitek, ha nem – nem pártalapon. Aztán a daliás idők kissé
megkoptak. Én onnan vettem észre, hogy elvétve szidtak Naplóim miatt. No meg onnan, hogy a helyettese lettem.
Ám még mielőtt végképp elsilányulhatott volna a „Kronyik”,
jött a másik háromnevű. Hajdu Imre lenne az, aki hébe-hóba
Daruszögi is.
A folytonosságot agyonstrapált Lada kombija jelentette. (Vesd
össze a Skodával!) Toltam ezt a szekeret is. A főszerkesztő úron
kívül a kiadó és a csapat is kicserélődött. Hírmondónak (magnak) maradtam én, de idővel visszaszivárgott egy-két régi muskétás. Imre nagyon számított rám. Nem csodálom. Tőle is rengeteget tanultam. Hogy egy hajtásra meginni a bort Isten elleni cselekedet, hogy a rozé nem a fehér és a vörös összeöntve,
hogy amiről nem írunk az nem is volt. Ez az utóbbi tetszett nekem a legjobban, különösen, ha elfelejtettem elmenni egy rendezvényre.
Azért újságot is csináltunk. (Olyan sokan, hogy mindenki nem
jut az eszembe, ezért nem írok neveket.) Ingyen adtuk, amit én
nagyon nem szerettem, de az olcsó húsnak nem volt híg a leve. De sokszor reklamáltak, ha az a fránya terjesztő későn vitte ki a lapot!
A 10 év alatt keveset vitatkoztunk. Beszélgettünk inkább. Főleg
Daruszögi barátom vitte a szót, mi viszont nagyon bólogattunk.
Megerősítésnek nevezik ezt a pszichológusok és szükség is volt
az erőre. Neki, nekünk.
Tíz évet bírtunk ki együtt. VKL-el csak hetet, igaz, most visszajött. Olvasószerkesztő lett. Megáll az ész! Inkább írna…
Harmadik főszerkesztő uram nem büszkélkedhet három névvel. Csupán - no, ezt hogy írjam le?! - dupla v-vel. Weisz Gyuri nem csotrogány autóval érkezett. Hiába, fejlődik a világ. Nem
tolhatom hát szekerét, de ne higgyétek, hogy rudat akasztok a
kerekei közé. Gyuri ragaszkodik a munkámhoz és számít rám.
(Próbálna csak mást tenni…!) Kevés ideje újságozunk együtt,
de már sokat tanultam Tőle is. Remek érzékkel csinál bolhából
elefántot és bagatellizál el fontos dolgokat. Művészember. Életművész. Hogy életművében mekkora és milyen helyet foglal el
majd a Krónika, még nem tudni.
Mindenesetre csináljuk az újságot megint egy új csapattal. Kezdünk összerázódni. Sokat vitatkozunk. Főleg egymással, és manapság már én viszem a szót. A három (főszerkesztő) úr szolgája. Betelt a harmadik A4-es papír.
Alászolgálja:
-efel2008. november 6.

… és egy úrhölgyé

Weisz Gyuri négy évig bírta. Pedig bírt engem.
Helyére - mit ád az ég! - egy nő érkezett. Ő sem helyi, de otthon
érzi magát. Becsukott szemmel eltalál a Mamma Rosáig, azt is
tudja már, hogy az ’56-os megemlékezést „ott a kerítés mögött”
tartják Tiszaszederkényben. Ja, a neve! Ő is hárommal érkezett,
de az elsőtől hamar megvált, maradt Radácsi. És Zsuzsa.
Korábban csak tévézett, újságot csak olvasóként tartott a kezében. Eleinte szabad kezet adott nekem. (Muszáj volt neki.) Most
sem köt gúzsba, legfeljebb az idegeimet őrli lapzártakor.
Egyébként jól halad az újságkészítés tudományában is, minden
elválasztási hibát felfedez a lapban, s ha nagyobb a szóköz a kelleténél, azt is kiszúrja.
Szűk két (nem hét) esztendeje főszerkeszti a lapot, de már tőle is
sokat tanultam. Kicsinyke műanyag dobozból levest kanalazni,
hogyan lehet élő beszédben is elválasztani. Így: La-ciii! Legnagyobb találmánya azonban a cucu.
Ezt a fogalmat ő vezette be az újságírásba. Jelenthet szépet, jót,
ütőst, elgondolkodtatót, az olvasónak (de leginkább neki!) tetszőt.
Amúgy csináljuk a lapot. Voltak, akik elmentek, voltak, akik jöttek, visszajöttek. De nem vagyunk jöttmentek! Dolgozunk keményen. Most éppen megújulunk. Arculatilag.
Új műsorhoz új férfi kell. Á dehogy! Új nő! És ő annak látszik.
Hogy beválik-e? Majd elválik.
-efel2013. október 25.

5. oldal

Valamikor 1982 nyarán hívott föl az akkori egyetemi újság szerkesztőségében
Doktor Károly, a TVK személyzeti igazgatója. Frissen végeztem el a mérnöki diploma után az újságíró iskolát, kissé elképedtem hát, amikor előadta, hogy
újságot készülnek csinálni, városi hetilapot, s engem szemeltek ki főszerkesztőnek. Hihetetlennek tűnt az egész, hiszen
nagyon fiatal voltam, érthetetlennek találtam, miért nem egy idősebb kollégát bíznak meg ezzel a feladattal. A magyarázatot később tudtam meg: egyrészt olyan fiatal újságírót kerestek, aki itt, helyben
nem kötődik senkihez, másrészt vegyipari gépészmérnöki, illetve gazdaságpolitikai újságírói végzettségem is szimpatikus volt Huszár Andornak, a TVK akkori nagy hatalmú vezérigazgatójának, akire én hálával és szeretettel emlékezem.
Ő döntött, természetesen, a lapindításról
is, bár formálisan nyilván másoknak is
szerepe volt ebben. A rossz nyelvek szerint megelégelte, hogy az azóta megszűnt
üzemi lap, a Borsodi Vegyész kazincbar-

cikai székhelye miatt többet foglalkozott
a BVK-val, mint az ő vállalatával, márpedig a két szomszédvár mindig konkurense volt egymásnak, s a vezérek is vetélytársak voltak. Már az első nekifutásra is városi lapot szeretett volna Huszár
Andor, felismerve, hogy erre lenne szükség, s nem elsősorban üzemi újságra. A
kor sajtóviszonyaira jellemző volt azonban, hogy 1982-1983-ban nem engedélyezték városi lap indítását azon a néhányon kívül, amelyek léteztek (Esti Hírlap,
Déli Hírlap, Délmagyarország stb.). Ezzel is magyarázható, hogy több mint egy
év vajúdás után, 1983. november 3-án jelenhetett meg a Leninvárosi Krónika első száma. Státuszát tekintve az akkori besorolás szerint üzemi lapként, a három leninvárosi nagyvállalat, a TVK, a Tifo, a
TEV fenntartásában, de kezdettől azzal az
igénnyel is, hogy a város dolgaival is foglalkozzék. ( Pikantériája az ügynek, hogy
a lap engedélyezése Grósz Károlynak, az
MSZMP akkori megyei első titkárának
köszönhető, akit később, ha nem is meg-

veretés, mint a legenda szól, hanem erős
fenyegetés ért Leninvárosban.) Azt lehet
gondolni, hogy ily erős háttérrel kön�nyű dolgom volt. Hát nem. Kezdetben a
szerkesztőséget az azóta sajnálatosan fiatalon elhunyt Szilágyi Ildikó titkárnőmmel ketten alkottuk. Ha nincs a lap mellett működő társadalmi szerkesztő bizottság, amelynek tagjai szervezték az írásokat az üzemekből és a városból, bizony
kudarc lett volna a Krónikából. Sokan segítettek, hála nekik, és nagyjából egy évnek kellett eltelnie, amíg lépésről lépésre
kialakult a szerkesztőség, s főállású – de
jórészt kezdő – újságírók kezdtek dolgozni a lapnál. Én magam azonban nem sajnálom ezt az időszakot, s a mai szemmel
bizony inkább faliújságszerű lapot. Sokan
mondhatják el ugyanis még ma is Tiszaújvárosban, hogy ők is hozzátettek valamit ehhez a 25 éves történethez, írással,
fotóval, más módon. Sokan érzik sajátjuknak a Krónikát. S ez a fontos.
Varga Koritár László
2008. november 6.

Boldog születésnapot!
- Huszonöt éves a Krónika - hallom a telefonvonal túlsó oldaláról egykori kollégám, Ferenczi Laci hangját.
A hír meglepett, mármint az adott pillanatban, így október vége felé, amikor a
korán érkező alkonyban mi mással foglalatoskodhatom, mint szőlőpréseléssel.
Egyébként is - akár szégyen, akár nem elmúlt már az ideje annak, hogy a Krónikával keljek és feküdjek, s nem tagadom, ma már nem az újság körül járnak
a gondolataim. Amióta nyugdíjas vagyok,
s már annak köszönök csak akinek akarok, szóval VALAKINEK számítok. (Valaki vigye már le a szemetet, valaki elmehetne a boltba, valaki hozzon már krumplit meg paprikát a piacról). Szóval, azóta csupán a körülöttem zajló élet ,,mini”
dolgai kötnek le. Az idézett telefonhívás
pillanatában például az, hogy jó bort készítsek, mert ha jövőre véletlenül belátogat a pincébe bárki Tiszaújvárosból,
mondjuk Farkas Zoli vagy Koscsó Lali
(utóbbi már egy féléve ígéri), akkor véletlenül se mondhassák azt: de rossz borod
van. Ugyanis a bor - még öregkorban is,
de azt hiszem örökre - férfihiúság. Nálam
is az, s ha valaki netán azt mondaná a szemembe: ,,nem tudsz jó bort készíteni”, az
számomra nagyobb sértés lenne, mint az:
,,sohasem tudtál (szépen) írni.”
Huszonöt éves a Krónika. A hír hallatán
azért egy pillanatra megállok a préseléssel. Mert ez az információ csak szíven
üt. Nem negatív értelemben, csupán úgy,
ahogyan szíven üti az embert az a hír,
amit egykori nagy szerelméről hall váratlanul. Megszédül, elsápad, majd szaporábban kezd el verni a pulzusa.

Szerelem volt ez is, szent igaz! Ha egyszer majd lesznek unokáim (a fiaim bölcsen nem sietnek vele), akkor talán egyszer azt is elmesélem nekik, hogy ,,tudjátok gyerekek, egyszer régen hol volt, hol
nem volt, élt a Tisza partján egy tekintélyes, gazdag úr, akit úgy hívtak Tiszaújváros. Nos, ennek a nagytekintélyű úrnak
volt sok szép lánya. Ezek közül ismertem
meg én a legszebbiket, Krónikát. Az ismeretségből szerelem lett, majd házasság,
s több mint tíz évig éltünk együtt boldogan… illetve úgy, ahogyan általában házasságban élnek az emberek: gyönyörben
és héjanász módjára (odi et amo).
Talán ezt mesélném - gondolom tűnődve,
s húzok egyet a szőlőprés karján. Vagy
azt, hogy amikor a Krónikához kerültem,
1996. december elsejével, még nem volt
a városban sportcentrum és termálfürdő,
nem állt Szent István és Lorántffy Zsuzsanna szobra, még nem volt Európa-bajnok Sebestyén Juli, nem létezett Triatlon
Nagyhét, s nem muzsikált harangjáték a
Városháza homlokzatán. Viszont élt még
Sólya Laci bácsi, kitűnő kollégám Lovas
Lajos, Zagyvai Béla igazgató úr és Nagy
Pista, akivel együtt jártam az általános iskolát Miskolcon, a Martintelepen.
Mindezekről, változásokról, történésekről, jóról, rosszról, örömteliről és szomorúról beszámolt a Krónika. Beszámolt, tudósított, együttérzett vagy éppen felháborodott. Mert ez volt a dolga, kötelessége
abban a 10 és fél évben, amikor a nevem
- elsősorban - újságíróként ott szerepelt
a lapban, illetve - másodsorban - főszerkesztőként az újság impresszumában.
Hogy milyen lapot csinált 1997 és 2007

között az a kis csapat, amelynek én voltam akkor a vezetője? Ennek eldöntése
nem az én tisztem. Az ítész minden esetben az olvasó, aki - tudom - mindig nagyon kritikus, néha már-már kegyetlen,
de aki tud megbocsátó, sőt titkosan ös�szekacsintó is lenni. Az utóbbit én barátnak nevezem. Talán még nem veszett el a
realitásérzékem, ha azt mondom: sok barátom van, maradt Tiszaújvárosban, s remélem ezt ők is hasonlóképpen gondolják és érzik.
Megjegyzem - s ezt 33, újságírópályán eltöltött év tapasztalása mondatja velem -,
hogy az újság (bárhol és bármelyik) pont’
olyan, mint maga a település, ahol fogantatik, s amelyikről szól. Nem jobb és nem
is rosszabb! Egymás tükörképei! S ez így
volt a korábbi múltban és így van a jelenben is. Hölgyeim, Uraim! A tükörbe mindennap bele kell nézni! S akkor látjuk fehéren, feketén, tisztán: szépülünk-e vagy
inkább torzulunk.
Huszonöt éves a Krónika! Hú, amikor én
25 éves voltam, mi mindenre voltam képes! De hagyjuk, régen volt. Ma már estére megfájdul a derekam, s a nőknek
csupán udvariasan köszönök. Szerencsére emlékekben nagyon gazdag vagyok, s
a Krónikával kapcsolatban is sok és szép
emléket őrzök. Úgy hozzátartoznak az
életemhez, akár a nevem.
Boldog születésnapot kívánok, Krónika!
Boldog születésnapot, s főleg erőt, egészséget és további hitet, Krónikások!
Hajdu Imre
2008. november 6.

A világítótorony
„Nem könnyű manapság jó inast találni!”
- mondta Ornella Muti kedvenc vígjátékfilmemben, amikor a szesztilalom idején a kissé együgyű inasa pezsgőt szándékozott bontani az álszent bankárok előtt.
Csak most inkább így mondanám: nem
könnyű manapság jó újságot csinálni!
A szólásszabadság, a sajtószabadság talán még soha nem volt olyan kiszolgáltatott, tehetetlen helyzetben, mint mostanság, amikor is híres, vagy inkább hírhedt(?) demokráciánkban sorra szűnnek
meg a lapok, vagy kerülnek olyan tulajdonosok kezébe, akik számára a hírhamisítás, a propagandasajtó művelése nem
több mint egy üzleti tranzakció. Megvolt
az egyik, jöhet a másik. Olyan világban
élünk, amikor vészesen szűkül azoknak
a sajtóorgánumoknak a száma, ahonnan

az igazat tudhatjuk meg, a maga objektív
szépségében, fekete-fehérségében, a hírt
a maga lecsupaszított valóságában, amelyet mi magunk ruházhatunk fel a saját
véleményünkkel, nem pedig tálcán kapva
a „megfelelő” értelmezést.
Ilyen körülmények közt a világ legboldogabb főszerkesztője lehetek, mert azért
van egy sziget, ahol még szabadon leírhatók a gondolatok. Van egy sziget, ahol
nem kell meghasonulnunk, nem kell párhuzamos valóságokat gyártanunk, nem
kell hajbókolnunk, nem kell összerezzennünk, ha valaki oda nem illőt mond. A mi
szigetünk egy szabad sziget, ahol (ismét
egy filmidézet, most Meryl Streep szájából) „mindenki minket irigyel”. Gondolok itt azokra az újságíró kollégákra,
akiknek a szabadon írás lehetősége nem

adatik meg. Nem vagyok született tiszaújvárosi. Idő kellett, míg a lelkem azzá vált.
Meg kellett hozzá ismernem a várost, az
itt élőket, hogy mára azonosulni tudjak a
helyiek problémáival, hogy együtt tudjak
örülni a sikereiknek, és hogy bármi áron
védelmére keljek a városunknak, ha bántják. Meg kellett ismernem azt a lokálpatrióta szellemiséget, ami áthatja ezt a közösséget, és amely szerintem egyedülálló. Büszke vagyok rá, hogy a Tiszaújvárosi Krónika főszerkesztőinek egyike lehetek. Annak a Krónikának, ami harmincöt éve az igazat írja, és ami remélem még
harmincöt év múlva is világítótorony lesz
a mi kis szigetünkön.
Radácsi Zsuzsa
2018. november 8.

Mozaik

6. oldal

Dumaszínház Fülöp Viktorral

Hókuszpók üstjének 2.0-ja

November 27-én a Dumaszínház két népszerű humoristája, a tiszaújvárosi Fülöp Viktor és a szentesi illetőségű Hajdú Balázs lép fel
a Derkovits Művelődési Központban. A két fiatal stand up
comedy-s 19 órakor lövi ki
rakétáit. Némi humorral fűszerezve, erről is beszélgettem Viktorral, itthoni fellépése előtt.
- Amikor utoljára beszélgettünk a Tiszaújvárosi Krónika hasábjain, akkor egy önálló Fülöp estről álmodtál, azóta már van
is egy „önéletrajzi ihletésű” tanáros.
- Igen, összeállt a pedagóguslétemről egy
önálló estnyi anyag, ami Fogadóóra címen volt a Dumaszínházban. Jelenleg „ A
csengő a tanárnak szól?” néven fut egy sikeres előadásunk, melyben három nagyszerű kollégámmal járjuk körbe az oktatás jelenlegi helyzetét.
- Színház, klubok, tv, sok helyen ott vagy.
- Szerencsére, a Dumaszínház jóvoltából
nagyon sok helyre eljutok. Legtöbbször
az anyaintézményben, Budapesten lépek
fel, ami mostanában kiegészül az egyetemi klubokkal, ahol a fiatal közönség ismerheti meg munkásságunk érett gyümölcseit.
- A humor már főállás lett?
- Nem főállás, de igazán nem is tudom
melyik tevékenységemre mondanám,
hogy az. Annyi változás azért van a legutóbbi beszélgetésünk óta, hogy a katedrát kenőanyagra cseréltem, hisz 1,5 éve a
MOL-nál vagyok, a kelet-magyarországi értékesítésért felelek, estin a volt alma
materemben tanítok azért kicsit, és ehhez jön a színpadi humorizálás. Ez soknak tűnhet, de úgy érzem így használom
ki teljesen erőforrásaimat.
- A facebook posztjaidban érzékenyen,
humorral reagálsz a napi történésekre,
közéletre, politikára, legutóbb például a

E-sport

Fülöp Viktor
tanárhiányra. Ez utóbbira a szakma „vitt
rá” vagy a közügy, a politika, ami nem
hagy hidegen?
- Mindent megpróbálok humorral megközelíteni, ami a napi történéseket látva,
nem mindig megy simán, miközben jobb
szerintem, ha magunkat sem vesszük túl
komolyan.
- A család nem vétózza meg olykor, ha
őket is szóba hozod, róluk szól a „duma”?
- Lehetőségük sincs rá, hisz általában utólag tudják meg az érintettséget, reklamációt pedig csak a pénztár előtt fogadok el.
- A humor csak úgy jön, vagy meg kell érte dolgozni?
- Szerencsére meg kell, és meg is lehet
dolgozni érte. Sokszor halljuk persze,
hogy a téma az utcán hever, azért néha lapul rajta avar is, és az utómunkán múlik
a legtöbb. Az asztalosnak sem elég a jó
akácfa, főleg, ha fenyőbútort szeretne tőle a megrendelő.

- A nézőtérről nem tűnik könnyűnek az
egyszemélyes műfaj. És odafönt, a színpadon?
- Elég egyszemélyes műfaj ez, az önálló
esttől függetlenül, de persze csapatmunka is, olyan ahol mindenkinek kell rúgnia tizenegyest a döntőbe jutásért. Az önálló est annyiban másabb, hogy ott másfél
óráig egyedül vagyok színpadon, de ami
rosszabb, hogy előtte az öltözőben is.
- Hasonló korú pályatársaiddal képviselitek a stand up újgenerációs csapatát, no
és ott vannak az „öregek” Badár, Hadházy, akikkel szintén egy színpadon vagy,
merthogy ilyen műsor is van repertoáron.
- Kicsit összemosódik már ez az új-régi generáció meghatározás. Rám 5 éve
mondják, hogy új vagyok, közben pár éve
jöttek tőlem 20 évvel fiatalabb, nagyon
tehetséges fiatalok is, így szaggatott vonalat is nehéz húzni a kettő közé. A törekvés mindnyájunknál úgyis a ránk kíváncsi
közönség estéről-estére történő szórakoztatása, kikapcsolása, a tőlünk telhető legmagasabb színvonalon. A tapasztalt, sikeres kollégákkal való találkozások, közös
fellépések mindig nagy élményt és motivációt is jelentenek számomra. Természetesen boldog vagyok amikor autogrammot kérnek ezen közös előadások után tőlem, innen talán már csak néhány lépés,
és nem csak az övékét, hanem az enyémet is.
- November 27-én a Derkovits színpadára
hozol humort és vidámságot a dumaszínházas Hajdú Balázzsal. Mit hoztok?
- A legjobb poénjainkat, a legkiválóbb
történeteinket és a lenémított telefonjainkat.
- Belekeversz minket, tiszaújvárosiakat
is? Barátokat, családot, szomszédot?
- Mindent és mindenkit belekutyulok,
olyan lesz, mint Hókuszpók üstjének a
2.0-ja.
berta

Számítógépbe zárt szellem

Van, aki játéknak, van, aki
a fiatalság megrontójának,
van, aki sportnak tekinti a videó-, vagy számítógépes játékokat. Manapság egyre több
olyan fórum van, ahol ezeket
összefoglaló néven E-sportnak nevezik. Bajnokságok,
kupák, és pénzdíjas versenyek igazolják, hogy az elektronikus sportnak igenis van
létjogosultsága. Most már Tiszaújvárosban is.
Egyesület még nincs, de versenyt már
szerveztek, hogy lássák, a városban van-e
érdeklődés. Október 27-én bebizonyosodott, hogy van, közel negyvenen regisztráltak, hogy virtuálisan focizzanak egymással.
- Fifázni igazából azért ültem le, mert a
haveri társaságom sokat fifázott, és jó bulinak tűnt - meséli Eke Máté ismerkedését a játékkal. - Aztán megvettem otthonra is, és havonta egyszer-kétszer leülök
játszani.
A versenyen voltak olyanok is, akik nem
csak a szórakozás miatt ülnek a konzol
előtt.
- Már elég régóta fifázok, de igazából komolyabban csak két éve próbálkozok mondja Lőrincz Károly, aki a játéknak
azt a vonalát űzi magasabb szinten, ahol
nem egy egész csapatot, hanem a csapatnak csak egy-egy játékosát irányítják. - A
Hungarian Pro Club ligában is indulunk
a Dread E-sport nevű klubbal, én támadó
középpályást játszok. Ebben a formában
ez az első megmérettetésem.
A játék nem korfüggő, könnyen összeke-

A játék nem korfüggő
rülhet a 8-10 éves egy élemedettebb korú
játékossal is.
- Azt mondják, hogy ez a fiatalok sportja - mondja Molnár István, aki erre az alkalomra nem csak önkormányzati képviselőként, hanem lelkes játékosként is érkezett. - Én azt mondom, bármilyen korban el lehet kezdeni. A fiaimmal nagyon
sokat játszom otthon, de én inkább a „háló party-ra” szoktam járni a barátainkkal.
Ott legtöbbször Call of Duty-t játszunk,
ami másfajta játék, de az is nagyon jó.
Én picit lassú vagyok, ezért nem mertem
most elindulni, bár kapacitáltak.
Egy gyerek és egy felnőtt egymás elleni
küzdelme egyáltalán nem ritka. Akárcsak
a sakkban. De nem csak emiatt hasonlítják össze az E-sportot a szellemi sportággal.
- A sakk sem fizikai sport, inkább szellemi tevékenység, az E-sportot is ide lehet sorolni - mondja Telekdi Zoltán, a

DVTK E-sport szakosztályának vezetője. - Tavaly augusztusban fogalmazódott
meg, hogy alakítsunk egy E-sport egyesületet. A fiatalok körében egyre népszerűbbek a számítógépes játékok, és fontos
volt, hogy a hagyományos sportok mellett megjelenjen egy ilyen új dolog is Diósgyőrben.
Az országban elsőként megyeszékhelyünkön jött létre egyesület, de számuk
egyre nő. A hagyományos sportágakat
űzők is nyitottak az újra. Az első tiszaújvárosi E-sport találkozón konzolhoz ült
Bussy Dávid, az FC Tiszaújváros labdarúgója is.
- Nekem a polcon mindig ott van a legújabb focis játék - mondja Dávid két mérkőzés között. - Nekem ez a legnagyobb
hobbim. A focis játékok mellett vannak
autós és katonás játékaim is.
Hogy ne csak egyszeri alkalom legyen a
mostani verseny, a szervezők szándéka
szerint Tiszaújvárosban is létrejöhet hamarosan egy E-sport egyesület.
- Ez az első Tiszaújvárosban rendezett
versenyünk, igaz nyáron a DVTK stadionban volt már egy hasonló rendezvényünk - mondja az esemény egyik szervezője, Császár Gábor. - Most kisebb nyereményeink vannak, de amiből nagyon
sokat „adunk”, az a még nem létező klubunk tagsága.
A lelkes csapat jelenleg helyiséget keres,
és mihelyst találnak, indul élesben is a Tiszajvárosi E-sport Egyesület.
A tiszaújvárosi E-Sport találkozó végeredménye: 1. Klein Péter, 2. Budai Bence Gyula, 3. Matusek Márk.
Borza
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Pályaválasztási szülői értekezlet
a Brassaiban

7-8. osztályos általános iskolai tanulóknak és szüleiknek
2018. 11. 20-án 16:30-tól az iskola aulájában.
Bemutatkoznak oktatási partnereink, helyi cégek, munkáltatók. Duális képzésre való lehetőség. Végzés utáni munkahelykínálat.

kronika@tiszatv.hu

Még egyszer
a tök jó napról

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási napot nem csak a szünet miatt, hanem a Halloween miatt is nagyon vártuk a Hunyadi iskolában. Alsóban megszoktuk, hogy Bianka néni minden évben
szervezett az osztályunknak Halloween partyt, de most Mártika nénivel karöltve nem csak az egész alsó tagozatnak, hanem
a felsősöknek is egy óriási partyt szerveztek. A meghívó szerint
jelmezben és töklámpással lehetett a buliba belépni. Ennek természetesen mindenki eleget téve 17 órára siettünk is vissza a suliba és cipeltük a hatalmas tökjeinket. Az aulában a már ismerős
dallam, az „Itt a Halloween” rémzene fogadott minket, és persze
érkeztek a gyerekek a különlegesebbnél különlegesebb jelmezekben. Volt, akit nem lehetett felismerni, olyan jól ki volt maszkírozva. Elhelyeztük a világító töklámpásokat az aulában, majd
a közös fotó után indulhatott a játék. A vámpírszobán, denevérlakon, bosziházán, tökszobán keresztül a feketemacska házáig, a
pókszobáig vagy a szellemkastélyig. Mindenhol érdekes játékok
vártak ránk. Volt tökbowling, tök- és varázskalapos célba dobás,
rémes konzervdoboz teke, csontvázjáték, véres szem fújás, póksöprés. De írtunk Halloween verset, fejtettünk sudokut és totót
is, valamint megtaláltuk a labirintus helyes útját. Nagyon élveztük a sírfoglaló játékot és a rémes, zöld trutyiban elrejtett tárgyak keresését is. Minden szobában és házban az alsós és felsős tanár nénik „rém ügyesen” vezették a játékokat, melyen nagyon jól szórakoztunk. A játszás után mindenki a saját termében
kedvére lakmározhatott a szülők által készített sok finomságból,
majd indult a buli az aulában. Az osztályunkból Dj F.T. volt a
zenefelelős. Kicsik és nagyok együtt roptuk bulizárásig. Különleges és egyedi volt a sok világító töklámpás között bulizni. És
persze a jó hangulatunkban sokan gondoltunk azokra a szeretteinkre, akik már odafentről figyelnek ránk.
Azt gondolom, mindenki, aki részese volt ennek a Halloween
partynak nagyon jól érezte magát, és hálásan köszönjük a szervezést a többiek nevében is a „főbosziknak”, Czár Judit Bianka
és Pásztorné Csontos Márta tanár néniknek, és minden játékvezető tanár néninek.
Borjus Virág 7/a.

Napraforgó bál

A Napraforgó Alapítvány idén is megrendezi jótékonysági estjét, melynek bevételét az Éltes Mátyás iskolába járó
gyermekekre fordítják. A bál november 17-én 17.30 órakor
kezdődik az Arany Holló Étteremben. 18 órakor Hok Csaba, az est fővédnöke, majd Bráz György polgármester mond
köszöntőt, ezt követően a gyerekek műsora következik, és a
Fitt Dance Tánccsoport előadása, majd vacsora és élőzene, 23
órakor pedig tombolasorsolás. A belépőjegy ára 5000 forint,
ami tartalmazza a vacsorát, a desszertet és a pezsgőt, és lehetőség van támogatói jegy vásárlására is. Elérhetőségek: Kovács-Balog Imréné 49/540-844, Kántor Zsolt 20/401-9585.

Kultúra
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Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár
Városi Kiállítóterem

Székhelyi Edith és Balogh Géza festőművészek
EGYÜTT című kiállítása
Helyszín: Barcsay tér 2-4.
Látogatható: 2018. december 7-ig.

Derkó MiniGaléria

Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet
FENN AZ ERNYŐ című kiállítása
Helyszín: félemelet
Látogatható: 2018. november 19-ig.

Tiszaszederkényi Művelődési Ház

Óvárosi KULT Galéria
Szilágyi Józsefné Böbe - A quilling világa SM betegként
Helyszín: Bocskai út 33.
Látogatható: 2018. november 24-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár

Városunk közlekedése – kamarakiállítás
A kiállítás november 16-ig látható.
November 14. (kedd) 9.30 óra
Babusgató
Könyvtári foglalkozás kicsiknek és kicsikről
Baba zenebona
A foglalkozást vezetik: Kovácsné Horváth Csilla és Tóthné
Papp Julianna óvónők
Helyszín: a könyvtár előadóterme
November 20. (kedd) 17.00 óra
Ismerjük meg helyi értékeinket! Az erőmű és a készenléti lakótelep a Tiszaújváros Települési Értéktár kiállításának megnyitója.
Program:
- Négy helyi értéket bemutató kisfilm vetítése.
- A helyi nemzeti értékek képviselőinek oklevelek adományozása, melyeket Bráz György, Tiszaújváros polgármestere adja át.
- Az Értékséta című 2 fordulós pályázat eredményhirdetése.
A tárlatot dr. Kákóczki Balázs muzeológus nyitja meg.
A kiállítás 2019. január 12-ig tekinthető meg.
Helyszín: a könyvtár aulája.
November 21. (szerda) 17.30 óra
KI KAPCSOLTA KI AZ AGYAM? – HOGYAN VÁLTOZTASSUK MEG A GONDOLKODÁSMÓDUNKAT?
Ismeretterjesztő előadás-sorozat.
Mérgező komolyság, avagy a megfelelő táplálkozással hogyan tudunk javítani a hangulati állapotunkon?
Előadó: Kecskeméti János lelkész, életmód tanácsadó.
Helyszín: a könyvtár előadóterme.
Belépő: 300 Ft.

Együtt

Utat mutatni, érezni, változni

Különleges színek, anyagok,
formák költöztek a Városi Kiállítóterembe, Székhelyi Edith és Balogh Géza közös, Együtt címet viselő tárlatán. Két eltérő karakterű művész hozta el alkotásait, amelyek mégis harmóniában vannak egymással.
Balogh Géza festő és szobrász, mindkettő fontos számára, hol ez, hol az. A festészetet kezdte hamarabb, aztán az Epreskertben ismerkedett meg a szobrászattal.
- Az akvarell áll hozzám közel - mondta
a művész -, az olaj annyira nem, hisz az
annyira nemes, zseniális, hogy számomra inkább kifejezőbbnek érződik az akvarell, a plasztikában pedig a bronz, Olyan
negyven éve ismerkedtem meg a viaszveszejtéses bronzöntéssel. Annak idején a
tanárképző főiskolán 18 évig tanítottam
a rajz tanszéken és úgy gondoltam, hogy
ne csak festői mentalitással kerüljenek ki
a rajztanárok innen, hanem kapjanak más
lehetőséget is. Ekkor találtam ki, hogy lehessen kerámiát is készíteni, így kedveltem meg ezt az irányt.
- Mit lehet átadni a tanítványoknak? Gondolkodásmódot, látásmódot? Egyáltalán,
át lehet-e adni valamit?
- Ez nem olyan, mint a matematika, vagy
a történelem. Itt, ha nincs érzékenység,
adottság, veleszületett képesség, akkor
bizony nagyon nehéz bármit is átadni, kialakítani. Akinek pedig van, az is nehéz,
hogy vajon meddig próbáljam irányítani,
meddig nyúljak bele az ő személyiségébe. Én mindig amellett voltam, hogy minden egyes diák külön-külön személyiség,
és próbáltam őket egyenként más irányba, az ő karakterüknek, érzékenységüknek megfelelően terelni.
- Az idő múlásával változik a művész karaktere, érzékenysége?

2018. november 5-étől a Derkovits Művelődési Központ
jegypénztárának nyitvatartása az alábbiak szerint változik
HÉTFŐ – KEDD - CSÜTÖRTÖK
8.00-12.00 és 13.00-16.00
		
SZERDA
8.00-12.00 és 13.00-18.00
PÉNTEK
8.00-12.00
A belépődíjas programok esetében pénztárnyitás az előadás
előtt egy órával!

Elmarad a Vesztegzár

Tisztelt Közönségünk!
Sajnálattal értesítjük Önöket, hogy a Színház Határok Nélkül rendezvény 2018. november 17-re tervezett Vesztegzár a
Grand Hotelben című előadását a Nagyváradi Szigligeti Színház technikai okokból lemondta.
Az előadásra megvásárolt jegyek, illetve az érvényes bérletek
a Derkovits Művelődési Központban 2018. november 5. (hétfő) - november 16. (péntek) 12.00 óráig visszaválthatók, ez
esetben kérjük, hogy a belépőjegyet, illetve bérletet hozzák
magukkal!
Megértésüket köszönjük!

A Tisza TV műsora

November 8., csütörtök
9:00 Héthatár: Tésztagyári baleset: folytatódik a tárgyalás Szokatlanul enyhe ősz - Kiállítás - Új színdarabbal készül a
Kulissza - Zeneiskola - Kerékpárutak - Sport
9:15 Hétről-Hétre: Száraz november - Róka-kérdés - Közelmúlt - Sport
Utána: Fogadóóra Bráz György polgármesterrel
(A műsor a szerdai adás ismétlése.)
November 14., szerda
18:00 Héthatár: Téli gépszemle - Gumicsere - Véradás - Egy
meleg sál - Bálra készül az Éltes - Faültetés - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Jogosítványt szeretnék, aspergeres vagyok! - Közelmúlt - Sport

7. oldal

Apa-kép, kórházrajz, és samott kollázs.

Székhelyi Edith és Balogh Géza.
- Egyértelműen igen, ahogy az élet és a
világ változik. Amikor elkezdek egy diákot ebbe az irányba terelni, akkor neki
a rajzi alapokat kell megtanulni, perspektívát, alapvető törvényszerűségeket. És
aztán ettől kell elvonatkoztatni, ami már
egy külön dolog. Megtanítani akkor lehet,
ha a befogadó érzékeny, van egyfajta kreatív világa, így a tanultakat a saját gondolatain átszűrve tovább tudja folytatni és
ez nagyon nehéz dolog. Igazából művészetet tanítani nem lehet, inkább csak az
utat lehet megmutatni.
Különleges sorozatokat hozott a tárlatra Székhelyi Edith festő, nem csak témájában, formákban, anyaghasználatban is
rendhagyó képek ezek.
- Nagyon sokszor csinálok sorozatokat mondta Edith -, a Füvek sorozatot is elhoztam, amiből egyet Csendnek neveztem el, úgy érzem, hogy ez híven tükrözi
azt az élet- és lélekállapotot, amiben a készítésekor voltam, elég jó színvonalúnak

tartom. Kicsit korábban készültek a kórházképek, rajzok és két apás kép is van
itt. Édesapám 33 éve halt meg és valahogy úgy ment el, hogy nem ültünk le beszélgetni, mert én kicsit vele ellenkezésben is éltem és azóta is foglalkoztat, hogy
vajon milyen ember volt ő. Elmulasztottam ifjú felnőttként megismerni.
- Az alkotás, a művészet felold, megold
ilyen görcsöket, érzéseket az emberben?
- Mindenképpen. Egyáltalán nem biztos,
hogy az a kép, amit édesapámról alkottam, az valójában ő. Azt gondolom, hogy
a saját személyiségem is benne van, meg
az is, ahogyan élek és egyre inkább érek.
65 éves vagyok, sok olyan dolog érthető
számomra, ami 35 évesen még csak meg
sem érintett. Alakítom tehát az ő képét a
sajátomra is talán, és olyan apaképet alakítok ki, ami nem tudom, hogy valós-e.
Nekem ez megkönnyebbülés, öröm.
- Milyen anyagokkal dolgozik?
- A Füvek sorozat tagjai olajképek fatáblán. Nekem fontos a fatábla, mert olyan
erősen dörzsölöm, munkálom a felületet,
hogy a vászon kiszakadna. A kórházrajzok egy különleges rajztollal készültek,
aminek a vége ecset, és vannak samott képek is. Nem vagyok közösségben alkotni tudó ember, egyedül szeretek dolgozni, de van egy művésztelep Mezőtúron,
ahová Gézával együtt járunk. Ott a szobrászok használták a samottot, ami annyira megtetszett, hogy több zsákra valót kotortam magamnak. Van egy kötőanyag,
amit ha felkenek a felületre és rászórom
a samottot, örökre ott marad, ezzel is szívesen dolgozom.
A kiállítás december 7-ig tekinthető meg.
Fodor Petra

8. oldal

Üveghulladék begyűjtése
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy Tiszaújváros családi házas övezeteiben (Kertváros, Tiszaszederkény, Tisza-part városrész) az üveghulladékok házhoz menő
begyűjtését a közszolgáltató 2018. november 19-én (hétfőn)
végzi el.
Az üveghulladék a gyűjtés napján 7 óráig bármilyen egyéb
átlátszó hulladékgyűjtő zsákban is 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

Szelektív begyűjtés
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros,
Tiszaszederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött
hulladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok) házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató
a 46. héten, 2018. november 15-én (csütörtökön) végzi el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Gondozó munkakör

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ ( 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére gondozó munkakör betöltésére, részmunkaidőben (napi 4 óra munkavégzés).
A pályázattal kapcsolatban bővebb információ olvasható a
www.tujvaros.hu honlapon.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-es telefonszámon lehet.

Zártkerti művelésből kivont
ingatlanok értékesítése
Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének
döntése alapján a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő 38 db
zártkerti művelésből kivont, árterületen található ingatlanjait.
Az ingatlanokat árverésen értékesítjük.
A teljes hirdetés szövege Tiszaújváros honlapján és a hivatal
hirdetőtábláján megtalálható. A részletes tájékoztató és helyszínrajz a Polgármesteri Hivatalban átvehető.
Jelentkezési lapok benyújtási határideje:
2018. november 13-án 12:00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési
Osztályán Bazsó Gábor munkatársnál (206. iroda).
Árverés ideje, helye:
2018. november 14-én 13.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tisza úti vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár
következő időpontja 2018. november 9. (péntek).
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
			
üzemeltető

Mecénás ösztöndíj

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány pályázatot hirdet a
2018/2019-es tanév első félévére a tiszaújvárosi állandó lakóhellyel rendelkező főiskolai, egyetemi hallgatók tanulásának támogatására.
A pályázat beadási, beérkezési határideje és helye:
Határideje: 2018. november 12. (hétfő)
Helye: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató vagy
ügyfélfogadási időben az I. emelet 110-es szoba.
További információk olvashatóak a www.tiszaujvaros.hu honlapon, valamint a Tiszaújvárosi Krónika legutóbbi számában.

Hirdetmények
Fenyőfák kerestetnek

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2018. évi adventi rendezvények színvonalas lebonyolításához keres kivágásra
szánt, jelenleg szabad térállásban álló, formás, egyenletes habitusú lucfenyőket és ezüstfenyőket, 3,5-12 méter között, a városi közintézmények, Tiszaújváros közterein történő felállítása, feldíszítése céljából.
Felajánlásaikat a következő elérhetőségeinken tehetik meg:
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., Központ: 49/540636; 70/457-2499; e-mail: varosgazda@tujvaros.hu
A bejelentések alapján a fákat megtekintjük, és amennyiben a
méretük, formájuk megfelelő és kivágásuk biztonsággal elvégezhető, úgy a fakitermelést elvégezzük.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Fúrt és ásott kutak
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2018. január 1-je
előtt létesített fúrt és ásott kutakra a jelenleg hatályos jogszabályok szerint 2018. december 31-ig vízjogi fennmaradási
engedélyezési eljárást kell indítania a tulajdonosnak. Felvettük a kapcsolatot a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező hatósággal, a B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal és kértük állásfoglalásukat, melynek megérkezését követően a helyben szokásos módon minden részletre kiterjedő tájékoztatást adunk az érintett ingatlantulajdonosok
számára.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Iskolai szociális
segítő munkakör
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ ( 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére iskolai szociális segítő munkakör betöltésére, a Család- és Gyermekjóléti Központba.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-ös telefonszámon lehet. A pályázati felhívás az NKI honlapján 2166-22/2018. azonosító számon 2018. október 31. napján jelenik meg.

2018. november 8.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Dr. Fülöp György alpolgármester,
a 2. sz. választókerület képviselője
2018. november 12-én (hétfőn)
13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.
A fogadóóra helye:
Polgármesteri Hivatal I. emeleti
önkormányzati tárgyaló
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes
bejelentkezés alapján történik,
negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését
az 548-010-es telefonszámra várjuk.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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

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

Közérdekű telefonszámok
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600
B-A-Z Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi
Járási Hivatal (49) 795-026
B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
(49) 341-244. (49) 341-168

Seniorplus Expo

Nem csak
a húszéveseké a világ!

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező lakosságot, hogy 2018. november 23-24.
között Budapesten a BOK Csarnokban (volt SYMA Konferencia- és Rendezvényközpont, Budapest, Dózsa György út 1.) Tiszaújváros önkormányzata támogatásának köszönhetően ingyenesen látogatható a X. Seniorplus Expo rendezvény. Az érdeklődőknek az ingyenes belépéshez személyi igazolványukat kell
felmutatniuk a jegypénztárnál.
A Seniorplus Expon a látogatók megismerkedhetnek több száz
szolgáltatóval és termékkel, melyek az egészségmegőrzést, az
életminőség megtartását szolgálják. Kedvezményes üdülési és
programajánlatok között válogathatnak, és számtalan ötletet találnak a szabadidő tartalmas eltöltéséhez. A rendezvényen kiemelt szerep jut az idősbarát szállodák, gyógyfürdők, vendégváró helyek bemutatására. A rendezők a hideg téli napokra hangulatos színházi estéket és egyéb remek programokat kínálnak.
Az expo jó hangulatáról a meglepetésvendégek produkciói gondoskodnak.

Fertőzötté nyilvánítva
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az afrikai sertéspestis betegség vaddisznóban történt előfordulása miatt Tiszaújváros térségét az országos főállatorvos fertőzött területté nyilvánította.
A fertőzötté nyilvánított területen a sertéstartókra vonatkozóan
járványvédelmi intézkedéseket rendelt el az állatlétszám változására, az elhullások bejelentésére és az abból történő mintavételre, a saját célra történő vágásokra, a sertésszállításokra és
azok engedélyezésére, az állatok állatorvosi vizsgálatára kiterjedően.
Az előírások megszegése esetén az állattartó élelmiszerlánc-felügyeleti bírsággal sújtható, ami az állami kártalanításból való
kizárást vonhatja maga után.
Az intézkedésekkel kapcsolatosan kibocsátott határozat teljes
terjedelmében megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és Tiszaújváros önkormányzatának www.tiszaujvaros.
hu honlapján.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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

Közterületi SOS hívószám

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

Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságothogy 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.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Vendlerné Polyák Ilona
az 5. sz. választókerület képviselője
2018. november 14-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

2018. november 8.
TÁJÉKOZTATÁS
A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Tiszaújváros Város Önkormányzata értesíti a pályázókat, hogy
az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójában az „A” és „B” típusú pályázatok
beadási határidejét meghosszabbították. A pályázatok benyújtásának módosított határideje: 2018. november 13.
A pályázatok benyújtásával kapcsolatban bővebb információ,
valamint a pályázat benyújtásához szükséges adatlap és egyéb
dokumentumok megtalálhatóak a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu weboldalon.
Bráz György polgármester

Köszönet

A „Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola diákjainak
oktatásáért, neveléséért és kultúrájáért” alapítvány köszönetet
mond mindenkinek, aki adója 1%-ával támogatta az alapítvány
működését, azaz a jövő szakembereinek képzését.
Reméljük a következő adóévben is számíthatunk megtisztelő
támogatásukra.
Az alapítvány kuratóriuma

Ellenőrizze üzleti partnerét!
Egy vállalkozás szabályos és biztonságos működéséhez tájékozódni kell a leendő üzleti partnerek megbízhatóságáról. Adóellenőrzéskor akár komoly hátrány is érheti azokat, akik nem járnak el kellő körültekintéssel üzletfelük, beszállítóik kiválasztásakor. A NAV adatbázisokkal, lekérdezhető nyilvántartásokkal
segít a tájékozódásban.
Érdemes minden eshetőségre felkészülve megfelelően dokumentálni, hogy a vállalkozás a lehető legkörültekintőbben jár el
üzletkötései során. A NAV honlapján található adatbázisokban
ellenőrizhető, hogy ki, mennyire tartja be a szabályokat, sőt az
Online Számla rendszer is megkönnyíti a számlakibocsátó partnerek megbízhatóságának felmérését.
Ajánlott a vállalkozásnak utánanézni a cégjegyzékben vagy az
egyéni vállalkozói nyilvántartásban. Fontos meggyőződni arról,
akár személyesen is, hogy a leendő partner ténylegesen folytat-e tevékenységet a székhelyén, illetve telephelyén, vannak-e alkalmazottai, képes-e a vállalt szolgáltatás, termékértékesítés teljesítésére.
A NAV honlapján található adatbázisok (www.nav.gov.hu/nav/
adatbazisok) tartalmazzák többek között a létező adóalanyokat,
a megbízható adózókat, az adóhiányosokat, a törölt adószámosokat, az áfabevallást több mint két bevallási időszakon keresztül be nem adókat, a köztartozásmentes adózókat, a végrehajtás alatt állókat és a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatókat is.
Az idén július óta működő Online Számla rendszerben a számla
befogadója lekérdezheti a legalább 100 ezer forint áfatartalmú,
hiteles számlák adatait. Ez megkönnyítheti a számlakibocsátó
partner online számlaadat-szolgáltatási gyakorlatának, esetleges
adatszolgáltatási hiányosságainak megismerését. A rendszer,
egyéb szolgáltatásai mellett képet ad az üzleti partnerek megbízhatóságáról is.
A NAV részletes útmutatót adott ki a témában (3012/2017. útmutató az áthárított általános forgalmi adóra vonatkozó levonási
jog érvényesítéséről és annak adóhatósági ellenőrzése során figyelembe vett szempontokról), amely letölthető a NAV honlapjáról:https://www.nav.gov.hu/nav/szabalyzok/utmutatok.
NAV

Hirdetmények

9. oldal

Számlázás, fizetés

TISZTELT FELHASZNÁLÓINK!
Stratégiai célkitűzéseinkkel összhangban arra törekszünk,
hogy a Felhasználók érdekeit szem előtt tartva az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. működését és informatikai rendszereit folyamatosan fejlesszük. A többi regionális
víziközmű-szolgáltató tevékenységével való összehangolás érdekében több olyan fejlesztés is folyamatban van, amely érinti a Tisztelt Felhasználókat is. Ezen változásokról az alábbiak
szerint nyújtunk rövid tájékoztatást. (Bővebben: a www.ervzrt.
hu weboldalunkon tájékozódhatnak.)
MILYEN MÓDON FOG TÖRTÉNNI A SZÁMLÁZÁS?
• Az eddig eltelt időszakban ki nem állított számlák kiküldésénél, illetve a fizetési határidők meghatározásánál Társaságunk
arra törekszik, hogy a Felhasználók érdekeit a lehető legteljesebb mértékben figyelembe vegye.
• A számlázás egyes felhasználói csoportoknál már megkezdődött, ameit folyamatosan kiterjesztünk valamennyi Felhasználóra.
• Az elkövetkezendő időszakban még nem a normál rendnek
megfelelően állítjuk ki a számlákat, de a visszamenőleges időszak ki nem számlázott mennyisége nem egy számlában lesz
kiterhelve.
• Társaságunk az elmaradt időszak számláit eleinte a megszokottól sűrűbben fogja kibocsátani, ugyanakkor hosszabb fizetési határidőt alkalmaz.
• Felhasználóinknak részletfizetési lehetőséget biztosítunk,
amennyiben a feltételeknek megfelelnek.
• További információ: a számlákon található, kérjük, figyelmesen tanulmányozzák át!
HOGYAN LEHET BEJELENTENI, BEDIKTÁLNI A MÉRŐÓRA ÁLLÁSÁT?
• Automata mérőállás-bejelentés formájában, az üzleti partnerazonosító és a mérő gyári szám utolsó 4 számjegyének megadását követően telefonon, a 06-80/22-42-42 telefonszám 2.
menüpontjában.
• Online és mobil applikáción keresztül a www.vizcenter.hu
weboldalon, a vízmérőállás bejelentése menüpontban.
• Írásban, a 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1. címre postázva.
• Elektronikusan, az ugyfelszolgalat@ervzrt.hu e-mail címre
küldve.
• Telefonon, az ügyintézővel történő kapcsolatfelvétel útján, az
ingyenesen hívható 06-80/22-42-42 telefonszámon.
• Személyesen, az ügyfélszolgálati irodáinkban.
• További információ: a www.ervzrt.hu és a www.vizcenter.hu
weboldalon található.

HOGYAN LEHET MÓDOSÍTANI A HAVI SZÁMLÁN
SZEREPLŐ ÁTLAGFOGYASZTÁS MENNYISÉGÉT?
• A becsült fogyasztás mennyiségét a számlázási rendszer a
tényleges vízfelhasználás mennyiségéből állapítja meg.
• Az éves átlagfogyasztás (számlázott havi átalánymennyiség)
módosítására lehetőség van az online ügyfélszolgálati adatlapunkon, mely megtalálható a https://vizcenter.hu/erv/ oldalon.
• Tisztelt Felhasználóink módosítást kérhetnek az ugyfelszolgalat@ervzrt.hu e-mail címen.
• Ügyfeleinknek lehetőséget nyújtunk az átlagfogyasztás módosítására a 06-80/22-42-42 telefonszámon.
• Személyes ügyintézésre is lehetőséget biztosítunk az ügyfélszolgálati irodáinkban, a honlapunkon található nyitvatartási
időben.
• Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy az átlagfogyasztást minden elszámolt mérőállást követően a rendszer au-

tomatikusan újrakalkulálja.
• Amennyiben a Tisztelt Felhasználónk minden hónapban a
ténylegesen elfogyasztott mennyiségről szeretne számlát kapni, lehetősége van a havi diktálást alapul vevő számlázást választania. Ebben az esetben, a diktálási időszakban, az előzőekben ismertetett ügyintézési csatornákon van lehetősége a havi mérőállást bediktálni.
• További információ: a www.ervzrt.hu és a www.vizcenter.hu
weboldalon található.
TÁJÉKOZTATÓ A FIZETÉSI LEHETŐSÉGEKRŐL

• A befizetés történhet postai csekken (számlához csatoltan
vagy igénylés esetén).
• Lehetőség nyílik befizetésre egyedi átutalással.
• Csoportos beszedési megbízással is rendezhető a számla.
• A Kazincbarcikai, Miskolci, Ózdi, Pétervásárai, Salgótarjáni
és Tiszaújvárosi Ügyfélszolgálati Irodánkban bankkártyával is
fizethetnek Tisztelt Felhasználóink.
• Fogyasztóink a www.vizcenter.hu online felületen és mobil
applikáción keresztül, regisztrációt követően nyomon követhetik és befizethetik számláikat az OTP SimplePay alkalmazással.
• A Díjnet felületén a számlák kiegyenlítése igény szerint történhet bankkártyával, netbankon keresztül, mobilon, csoportos
beszedési megbízással vagy eseti banki átutalással - egyszerűen, biztonságosan, kényelmesen és környezetbarát módon.
• Személyes befizetésre az ügyfélszolgálati irodáink pénztárában nyílik lehetőség.
• További információ: a www.ervzrt.hu weboldalon található.
FELHASZNÁLÓINK MILYEN ELÉRHETŐSÉGEKEN INTÉZHETIK ÜGYEIKET?
• Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken.
• Telefonon: az ingyenesen hívható 06-80/22-42-42 telefonszámon.
• Online ügyintézés keretén belül, amely előzetes regisztrációt igényel
o a www.vizcenter.hu weboldalon és
o mobil applikáción keresztül. (A mobil applikáció [Vízcenter
MVMI ZRT.] letölthető a Play Áruházból és az App Store-ból.)
• Írásban a 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1. címre postázva.
• Elektronikusan az ugyfelszolgalat@ervzrt.hu e-mail címet
alkalmazva.
• Személyesen: az ügyfélszolgálati irodáinkban, amelyek nyitvatartásáról tájékozódhat a www.ervzrt.hu és a www.vizcenter.
hu weboldalakon.
• További információ: a www.ervzrt.hu és a www.vizcenter.hu
weboldalon található.
KÖSZÖNJÜK FELHASZNÁLÓINK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT! TISZTELETTEL: ÉRV. ZRT.

Óvodapedagógus munkakör
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján
pályázatot hirdet 1 fő óvodapedagógus
munkakör be-töltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű, 2018. 11. 21-től
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 óvo-davezető útmutatásai szerint, önállóan és felelősséggel végzi.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv., valamint a 326/2013.

(VIII. 30.) Kormányrendelet 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.
A munkakör legkorábban 2018. november 21. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. november 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.
november 20.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi
Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. címre. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat azonosítószámát (4672/2018.), valamint a munkakör megneve-

zését: 1 fő óvodapedagógus.
vagy
• elektronikus úton Micskiné Bodó Erzsébet részére a szivarvany@tujvaros.hu
e-mail címen keresztül.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
• Fényképes 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
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Hirdetés

2018. november 8.

Hegesztői állás azonnali kezdéssel
Gáz- és olajipari technológiai csővezetékekhez és távvezetékekhez keresünk hegesztő szakembert. (Pályakezdők jelentkezését is
várjuk.) Hegesztési eljárásaink: Avi (141), Bázikus (111), cellulóz (111). A munkavégzés Magyarország területén történik, az utazást, szállást a cég biztosítja. A munkarend heti öt nap, ritkábban dekád rendszerben történik. Jelentkezés a 0620/479-9542-es telefonszámon.

Iroda kiadó

Tiszaújváros városközpontban.
Földszinti, külön bejáratú,
bútorozott,
két iroda+előtér+WC.
Érd.: +36 30 915 4451
Felújított lakás kiadó
Tiszaújvárosban.
A Tisza úton központi helyen
kiadó 3. emeleti, 2 szobás, erkélyes, felújított, bútorozott, nagyon jó elrendezésű 51nm-es
téglalakás hosszú távra.
Havi lakbér: 85.000 Ft+rezsi.
Érdeklődni: 06 20 2900187 és
06 70 7081678 telefonon.
Lakás eladó
Tiszaújvárosi II. emeleti, 2 szobás, 55 nm-es panelprogramos
lakás 14 M forintért eladó.
Érd.: 16 óra után
Tel.: 06-20/389-7530

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

rendszerkezelő munkatársat
A munkakör célja: az Inno-Comp Kft. gyártósorainak működtetése a termelési programban meghatározott termékek előállítása érdekében, valamint az ehhez kapcsolódó tisztítási, előkészítési, utókezelési, csomagolási és kiegészítő tevékenységek elvégzése.
Elvárások:
• Minimum szakmunkás végzettség
• 1-2 év hasonló és/vagy műszaki területen szerzett tapasztalat
• Csapat- és önálló munkára való képesség
• Jó kommunikációs képesség
Előny:
• Targoncavezetői jogosítvány vezető állásos, vezető üléses és
gyalogkíséretű géptípusokra
• Emelőgép kezelői képesítés megléte
Ajánlatunk:
• Béren kívüli juttatások
• Hosszú távú munkalehetőség
• Stabil munkáltatói háttér
• Változatos munka, szakmai kihívás és fejlődés
Munkarend:
• 8 órás megszakítás nélküli munkarend (4 műszak)
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és megfelel az
elvárásoknak, kérjük, küldje el magyar nyelvű önéletrajzát a következő postacímre, vagy e-mail címre:
• 3581 Tiszaújváros, Pf.:118.
• szucs.szilvia@innocomp.hu
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet:
+36(49)542-084/121 mellék
Jelentkezési határidő: 2018. november 16.

Sport

2018. november 8.

Asztalitenisz

Országjárás
bronzéremmel

Zsófi (balról a harmadik) a dobogón.
Közel 1300 km-t kellett utazniuk a TSC utánpótlás asztaliteniszezőinek október utolsó két hétvégéjén. Rendhagyó módon
egymáshoz ilyen közeli időpontban rendezte meg a Magyar
Asztalitenisz Szövetség két őszi országos versenyét.
Előbb a nyugati határnál fekvő Bük, majd a déli határhoz közeli
Orosháza adott otthont a kétnapos megmérettetéseknek.
A TSC versenyzői közül Fónagy-Árva Zsófiát zavarta meg legkevésbé a sorozatterhelés, Orosházán 5. helyezést ért el, Bükön
pedig remek teljesítményének köszönhetően felállhatott a dobogó harmadik fokára.
A TSC többi versenyzője is jól szerepelt, hiszen a Fónagy-Árva Péter - Köllő Ábel páros az idősebbek (U15) korosztályában mindkét versenyen 9. helyen végzett, és Péter egyéniben elért 10. helye is elismerést érdemel ebben a sűrű, a teljes országos elitet felvonultató mezőnyben. Köllő Ábel mindkét versenyen a 32-es főtáblán szerepelt, de ezúttal nem sikerült a legjobb 16 közé jutnia.

Asztalitenisz

Magabiztos
győzelmek

Foghíjasan érkezett a MEAFC második csapata az NB III-as
bajnokira, így öt győzelem a TSC ölébe hullott, ám ha ezeket
nem számítjuk, akkor is magabiztosan szerezte meg hazai pályán a győzelmet a csapat.
TSC I. - MEAFC II. 15-3
A győzelmeket szerezték: Temesvári 4, Virág 4, Vécsei 2, Gulyás 3, valamint a Temesvári - Gulyás és a Virág - Vécsei páros.
A megyei első osztály bajnoki címéért küzdő Brassai csapata
újabb akadályt küzdött le. Ez- úttal, mint házigazda az Onga
csapatát múlta felül magabiztosan.
Brassai-Fitt DSE - Onga SE 13-5
A győzelmeket szerezték: Gyuricskó 3, Tóth 3, Zoltán 3, Koncsik
3, valamint a Koncsik-Zoltán páros.

A Sportcentrum eseményei

November 8. (csütörtök) - november 11. (vasárnap)
Sakk
Chess in the city 2018 IV. Tiszaújváros Kupa - nemzetközi
egyéni sakkverseny
Edzőterem
November 9. (péntek)
Labdarúgás
15.00 Intézményi Bozsik torna				
Műfüves pályák
November 10. (szombat)
Labdarúgás
10.00 FCT - Miskolc Népkert Volán SE U14 bajnoki mérkőzés
Füves pálya
12.00 FCT - Miskolc Népkert Volán SE U15 bajnoki mérkőzés
Füves pálya
Kézilabda
16.00 TSC- Mezőkeresztes  női bajnoki mérkőzés
				Játékcsarnok
November 11. (vasárnap)
Labdarúgás
10.00 Bozsik torna U11, U13
Füves pályák
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Labdarúgás

Jobbak voltunk, mégsem győztünk

A bajnokság 13. fordulójában a Sényő együttesét fogadta csapatunk. A mérkőzésen a Tiszaújváros volt az aktívabb, mégis pontosztozkodás lett a vége.
Tiszaújváros - Sényő 1-1 (1-1)
Tiszaújváros: 250 néző. Vezette: Hanyecz
(Pogonyi, Belicza)
TFCT: Tóth - Fodor (Nagy P.), Burics,
Dajka, Pap, Nagy D., Bussy, Hussein, Illés (Molnár), Kertész (Faggyas), Papp.
Sényő: Gagyi-Klepács, Kristófi, Ács, Lakatos (Takács) Phrakonkham, Fabu, Marics (Ruska), Kapacina, Barcsay (Bodó),
Márton.
13. perc. Bussy beadását követően kapáslövésre fordult a 16-oson belül Nagy Dávid, ám Fabu rátartott a lábára. A játékvezető azonnal a sípjához nyúlt, és intett,
hogy a megmozdulás büntetőt ér. A sértett állt a labda mögé, és higgadtan a kapu
jobb oldalába lőtt. (1-0)
32. perc: Fabu javította hibáját, egy beívelés egyedül találta az ötös vonalában,
és ő erőből a hálóba vágta a labdát. (1-1)
A pontszámokat tekintve a Sényőnek állt
a zászló a mérkőzést megelőzően, ám
tudni lehet, hogy a TFCT hazai pályán a
legjobbakat is képes hibára kényszeríteni. Mindkét csapat a szerdai - győztes kupamérkőzés fáradalmai után állt pályára. Vélhetően a vendégeknek kedvezett,
hogy 6 olyan játékos is volt a keretben,
akik korábban Tiszaújvárost is megjárták.
Az első tizenöt percben több nagy bedobással és szöglettel veszélyeztetett a hazai
gárda, ám csak egy gólt sikerült lőni. Ezt
követően a Sényő átvette a kezdeményezést, melyhez mi asszisztáltunk, így meg-

Jön a Honvéd
Hozta a kötelezőt a Magyar Kupa 7. fordulójában a TFCT, és kétgólos győzelmet aratott a Balaton partján.
Balatonlelle - Tiszaújváros 0-2 (0-0)
Balatonlelle:200 néző. Vezette: Kubicsek (Kis, Rózsás)
76.perc: A bal oldalon Illés iramodott
meg, majd középre lőtte a labdát, és az
érkező Nagy Dávid 7 méterről a hálóba lőtt. (0-1)
80. perc: Illés végzett el szögletrúgást,
és ismét megtalálta Nagy Dávidot, aki
ezúttal hat méterről, fejjel juttatta a kapuba a labdát. (0-2)
A 340 km-es út után egy a megyei bajnokságban eddig makulátlanul szereplő csapathoz látogatott a Tiszaújváros,

Kézilabda

A kapuba tart Nagy Dávid büntetője.
érdemelten egyenlítettek a vendégek.
A második félidő is hasonlóan hullámzó
volt, mint az első, de összességében több
lehetősége volt a TFCT-nek, amit sajnos nem tudott kihasználni - köszönhetően a kiválóan védő Gagyinak, aki egyáltalán nem gagyi teljesítményt nyújtott -,
így maradt az eredmény, és a pontosztozkodás.
Gerliczki Máté: Két jó csapat egy viszonylag jó mérkőzést játszott. Mindkét
gárda nagyon elfáradt a hétközi kupaszereplés miatt. A helyzetek számát tekintve
jóval közelebb álltunk a győzelemhez.
Blaner Attila: Nagy gratuláció a fiúknak,
a 2. félidőben nagyot küzdöttek. Az igazsághoz tartozik, hogy Gagyi a 2. félidőben több nagy védéssel tartotta meccsben
a csapatot. Ennek ellenére az egy pontígy sejthető volt, hogy nem lesz kön�nyű dolga.
Az első félidőben a hazaiak több helyzetet is kihagytak, a TFCT pedig dekoncentrált játékával nem igazán veszélyeztette az ellenfelet.
A második félidőben sem változott a felállás, de a hazaiak a végére kezdtek elfáradni, és Nagy Dávid jó cserének bizonyult, mert két góljával megszereztük a
továbbjutást.
A legjobb 32-ben a sorsolás kegyéből
ismét rangos ellenféllel találkozik csapatunk, az NB I. jelenlegi másodi helyezettje, a Budapest Honvéd együttese ellen harcolhatja ki a 16 közé jutást a
TFCT. A mérkőzés december 5-én lesz
Tiszaújvárosban.

ra azért rászolgáltunk. Gratulálok a hazai
csapatnak és további sok sikert kívánok
nekik a folytatásban.
További eredmények:
Putnok - Gyöngyös 2-0
Tállya - Debrecen 3-1
Cigánd - Szolnok 1-3
ESMTK - DVTK II. 4-0
SBTC - Füzesgyarmat 1-0
Sajóbábony - Eger 0-0
Jászberény - Nyírbátor 1-2
Következik a 14. forduló:
2018. november 11., vasárnap 13:30
ESMTK - Jászberény
DVTK II. - Cigánd
Szolnok - Tállya
DEAC - Sajóbábony
Eger - SBTC
Füzesgyarmat - Putnok
Gyöngyös - Tiszaújváros
Sényő - Nyírbátor

Pozitív mérleg
A legutóbbi bajnokikon utánpótlás csapataink az Alsózsolcai KSC és a Tállya KSE
együtteseivel mérkőztek meg. A négy találkozón 7 pontot szereztek a fiúk.
U19
Alsózsolca - Tiszaújváros 5-0 (4-0)
U17
Alsózsolca - Tiszaújváros 1-2 (1-1)
Gól: Tóth S., Balog Sz.
U15
FC Tiszaújváros - Tállya 1-1 (1-0)
Gól: Hártó P.
U14
FC Tiszaújváros - Tállya KSE 4-3 (3-2)
Gól: Bodnár V.2, Molnár D., Zemlényi P.

Az első pont begyűjtve

Bár a hőn áhított győzelem
még nem jött össze, de pontot már szerzett a TSC női
kézilabda szakosztálya a megyei bajnokságban. A hétvégén Miskolcra, az MVSC-hez
látogattak és heroikus küzdelemben remiztek.
Miskolci VSC - TSC 27-27 (10-12)
Miskolc 50 néző. Vezette: Győri, Hadas

Góllövők: Bagdi B. 5, Bagdi Á. 8, Molnár
E. 4, Balogh I. 3, Seres E. 7.
Kiállítva: Bagdi B. 48. perc
Jobban kapta el a rajtot a tiszaújvárosi alakulat, hiszen 6-1 re is elhúztak a lányok,
és bár a félidő végéig faragott ebből az ellenfél, így is kétgólos fórral fordulhattak. A második játékrészben fordított volt
a kép. A Miskolc meglépett, a TSC pedig
próbált lépést tartani, amit az is nehezített,

Kosárlabda

Erős volt a napfény

A Sunshine NYIKSE együttesét fogadta november 4-én a
Pheonix KK U18-as csapata. Bár az első félidő remekül sikerült, végül mégis a tiszaújvárosi fiúk maradtak alul.
Phoenix - Sunshine 64-80
Magabiztos első félidőt produkált a Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK U18-as gárdája. Kívülről szemlélve úgy tűnt,
nem lehet veszélyben a győzelem, a 45-35-ös vezetés azonban már a harmadik negyedben kétpontosra apadt (55-53). A
sorokat a záró etapban sem sikerült rendezni, így végül nyíregyházi siker született.

hogy Bagdi Beáta a 17. percben megkapta harmadik kétperces büntetését is a találkozón, ami a végleges kiállítását jelentette.
Az utolsó 5 percre sikerült kiegyenlíteni és
Kovács kapus bravúrjának köszönhetően 10 mp-cel a vége előtt ziccert hárított -, sikerült a bajnokság első pontját behúzni.
A csapat következő mérkőzése a Mezőkeresztes ellen november 10-én 16:00kor lesz hazai pályán.

Sakk

Győzedelmes rajt

A TSC sakk szakosztálya a 2018/19-es bajnoki idényben a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei másodosztályban a Gável
László csoportban játssza mérkőzőseit. Az első találkozón a
Kazincbarcika második számú csapatát fogadták és múlták
felül 7-5-re.
TSC - KBSC II. 7-5
A győzelmeket szerezték: Zelei Imre, Szilágyi Gyula, Gábor
Áron, Balogh Géza, Orbán Zoltán, Baranya Sándor. Döntetlen: Barabás Tibor, Kákóczky Tamás.

12. oldal

Rendezvények

2018. november 8.

