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a piaci díjak

Derűvel
a gyárkémények árnyékában
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Tiszaújváros hetilapja

Zöldülő Tiszaújváros

Fakitermelés, faültetés, cserjetelepítés

A Vasvári úti kettős fasor telepítése és az Ifjúsági parkban végrehajtott fakitermelés és faültetés után ősszel a második
ütemmel folytatódik a „Zöldülő Tiszaújváros” program, mely hat területet érint. A tervek szerint 87 fát termelnek ki, pótlásukra 95 fát és 125 cserjét telepítenek. Részletek a 3. oldalon.

Októberben csapdahelyzet

Nincs béke a galambokkal

„Az élve befogásos módszer
átlagosan három évre, de akár
véglegesen is megoldhatja a
galambok által okozott problémákat” - írtuk 2016 októberében a galambcsapdák kihelyezésekor. Nos, úgy látszik
nem vagyunk átlagosak.
Tiszaújvárosban idén is elszaporodtak a
madarak, főleg nagy mennyiségű, a nyári melegben átható szagú ürülékükkel

Kommentár nélkül...
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XXXV. évfolyam, 37. szám

Fórum
lakosság nélkül

A lakosságot mindössze egy fő képviselte azon a fórumon, melyen Tiszaújváros Településképi Arculati Kézikönyvének, valamint településképi rendeletének véleményezési anyaga volt terítéken.
Az egyetlen résztvevő - Dusza László - napi, aktuális problémákat „hozott” a fórumra, így a két dokumentumról nem folyt érdemi diskurzus.
Paksi Szilvia, a véleményezési anyagokat készítő VÁTI vezető
tervezője, miután vázolta az arculati kézikönyv feladatait, célját,
azt hangsúlyozta, hogy az igazán „izgalmas” kérdés a településképi rendelet, mivel - szemben a kézikönyvvel - nem ajánlásokat, hanem betartandó előírásokat, szabályokat tartalmaz. Egyebek mellett kitérve a kötelezésekre és a bírságokra is.
Ezzel összefüggésben Bráz György polgármester hangsúlyozta,
hogy az önkormányzat célja nem a büntetés, a bírságolás, hanem
az emberek tájékoztatása és meggyőzése lesz az októberben hatályba lépő rendelettel.

Nagy volt a füstje

Tűz a főút mellett

Most még repdeshetnek, de egy hónap múlva vége az „édes életnek”.
„hergelve” a lakosságot. A költési időszak rosháza, Sajó áruház, Tisza Média Kft. miatt eddig legfeljebb a passzív védeke- tetőszerkezetén helyezték el a kellő men�zést lehetett alkalmazni, és a rendszeres, nyiségű eledellel, vízzel ellátott csapdáalapos takarítást, súrolást.
kat. Idén a tervek szerint a kör a Brassai
A költési időszaknak, s ezzel a galam- középiskolával bővül.
bok garázdálkodásának azonban vége. De akár több helyszín is lehet. Az önkorAz önkormányzat már elküldte ajánlat- mányzat a középületek, közterületek gakérő levelét egy erre szakosodott cégnek, lambmentesítését, gyérítését vállalta fel,
így várhatóan október első felében ismét de információink szerint néhány „gacsapdába csalják és elszállítják a turbéko- lambsújtotta” társasház is fontolgatja a
ló szárnyasokat.
csapdák kihelyeztetését.
Tavaly négy épület - rendelőintézet, Vá-

Szeptember 7-én késő délután Tiszaújváros több utcájában füstszag terjengett, és a város nyugati részén, a 35-ös út túloldalán
látszódott is a forrás, egy füstfelhő az erdősáv mögött. A megyei katasztrófavédelem műveletirányításához este hat óra után
érkezett bejelentés a tűzről. A tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók
két egységgel vonultak ki a helyszínre. Ötven négyzetméteren
száraz növényzet égett és egy körülbelül tizenhat négyzetméteres faépítmény. A tűzoltók eloltották a tüzet, az eset során senki sem sérült meg.

2. oldal

Elfogott garázsfeltörő
és gyújtogató
A rendőrök tizenkét órán belül azonosították, majd elfogták azt
a fiatalkorú fiút, aki Tiszaújvárosban feltört egy garázst.
Lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság egy 16
éves oszlári fiatalemberrel szemben. A gyanúsított 2017. szeptember 10-én a hajnali órákban Tiszaújvárosban feltört egy garázst, ahonnan fűkaszát, kávéfőzőt, italokat és horgászbotot tulajdonított el.
A bejelentést követően a rendőrök fél nap alatt azonosították,
majd elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan
gyanúsítható fiatalkorú fiút, aki gyanúsítotti kihallgatásán beismerő vallomást tett.
*
Még időben sikerült eloltani a tüzet és elfogni azt a férfit, aki Tiszaújvárosban felgyújtott egy kukát.
Garázdaság vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
folytat büntetőeljárást a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság egy
31 éves helyi lakossal szemben. A gyanúsított 2017. szeptember 9-én 22 óra 40 perc körül Tiszaújvárosban, a Hajdú téren
felgyújtott egy műanyag szemetes konténert. A tüzet még idő
előtt sikerült eloltani, illetve a bejelentést követően a rendőrök
a helyszín közelében azonosították, majd elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit.
A férfi kihallgatásán beismerő vallomást tett, de tettének okát
nem tudta megindokolni.
(Forrás: police.hu)

Sokféle

Szégyenfoltok

Sokszor háborog - okkal, joggal - Tiszaújváros lakossága a guberálók - és időnként a szolgáltató emberei - által kialakult állapotok miatt a kukák, szemetes konténerek környezetében.
De van okunk bosszankodni, háborogni lakótársaink miatt is.
Sokszor megörökítettünk már a fotókon láthatókhoz hasonló
„csendéleteket”. Sokszor leírtuk már, ezeknek nem itt a helyük,
hanem a hulladékudvarban.
Ahol ingyenes az elhelyezés, és ami nincs messze sem - a Perényi úton.

Külszín
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik szeptemberi 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.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot szeptember 17-ig (vasárnapig)
a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340052), majd szeptember 18-tól (hétfőtől) a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-18		
8-12
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
Remény Gyógyszertár
8-17		
8-12
8-20		
8-20
8-19
Tisza Gyógyszertár
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

Közterületi SOS hívószám

Játék- és ruhagyűjtés
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Az MSZP B-A-Z- Megyei Területi Szövetség Tiszaújvárosi Szervezete és Nőtagozata játék- és ruhaadományokat
gyűjt, valamint telefonos bejelentés alapján bútort és egyéb
háztartási eszközöket közvetít a rászorulók számára.
A szervezett gyűjtés 2017. szeptember 18-tól- 24-ig, minden nap 9 órától 18 óráig tart a Tisza út 2/c alatt a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. telephelyén.
Bízunk abban, hogy az Önök adományai által jelentős mértékben hozzájárulhatunk a nehéz helyzetben levő családok,
gyermekek életkörülményeinek javításához. A hátrányos
helyzetben lévők is jelentkezhetnek, megadva, hogy mire lenne szükségük. A gyűjtési akció ideje alatt személyesen, vagy a következő telefonszámokon jelezhetik igényüket 70/333-8122, 49/333-910.
Várjuk nagy szeretettel Önöket a Tisza út 2/c épületében.
A szervezők

2017. szeptember 14.

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.

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.

Köszönet a segítségért
Köszönetemet fejezem ki azoknak az embereknek, akik 2017.
szeptember 4-én, a reggeli órákban segítséget nyújtottak a Hajdú téren, amikor elestem a kerékpárommal.
Köztük Dobronyai Józsefnek és annak a kisbusznak a sofőrjének, akik vigyáztak rám, amíg a mentők meg nem érkeztek.
Köszönettel:
Demeter Istvánné

Egyházi hírek
Római katolikus

Szerdán 17:00 órától, csütörtökön és pénteken 8:30 órakor,
kedden és szombaton 18:00 órakor, vasárnap 11:00 órakor
lesznek szentmisék templomunkban.

Református

Csütörtökön 17.00 óra bibliaóra az imaházban. Vasárnap
Tiszaszederkényben 09:00, Tiszaújvárosban 10:00 órától lesz
istentisztelet.

Görögkatolikus

Csütörtökön a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét tartjuk: 10:00 reggeli istentisztelet, 17:30 Szent Liturgia. Pénteken 8:00 Szent Liturgia. Szombaton 17:00 vecsernye. Vasárnap 10:00 reggeli istentisztelet, 11:00 Szent Liturgia, 17:00
vecsernye. Kedden és szerdán 17:30 esti istentisztelet.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Papp Gyula

66 éves korában elhunyt.
Temetése szeptember 21-én, csütörtökön 10 órakor lesz
Sajószögeden, a Városi Temetőben.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy

Korponai Zsigmondné

(szül: Pongó Rózsa)
életének 74. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása 2017. szeptember 20-án,
(szerda) 14.30 órakor lesz Sajószögeden a Városi Temetőben. Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy édesanyánk,

Erőss Dánielné
(szül. Sepsi Irma)

2017. 09.08-án, 86. életévében elhunyt.
Temetése református szertartás szerint 2017.09.15-én
(péntek) 12.30 órakor lesz a sajószögedi
Városi Temetőben.
A gyászoló család
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Októbertől hatályos

3. oldal

Zöldülő Tiszaújváros - 2. ütem

Emelkednek
a piaci díjak

Fakitermelés, faültetés, cserjetelepítés

Az emelkedés ellenére a díjak kedvezőbbek maradnak,
mint a környező városokban.
Október elsejétől több díjtétel is emelkedik a városközponti piacon, a vásárcsarnokban és a Tisza
úti vásár területén. Erről legutóbbi ülésén döntött
a képviselő-testület.
A testület márciusban kérte fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy
vizsgálja meg a piaci szolgáltatási díjtételek emelésének lehetőségét, és amennyiben szükséges, tegyen javaslatot az emelésre. A díjakat - melyek 2013. óta nem változtak - megvizsgálva a hivatal azt állapította meg, hogy a jelenlegi díjak nem fedezik a városközponti piac és vásárcsarnok, valamint a Tisza úti
vásár üzemeltetését végző Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit
Kft. fenntartási költségeit, ezért javasolta a díjtételek emelését,
amit a testület elfogadott.
Összehasonlították a Tiszaújvárosban, valamint két környező település piacán érvényben lévő napi és havi bérleti díjakat. Ebből az derült ki, hogy a tervezett díjemelést követően is jellemzően alulmaradnak a tiszaújvárosi díjtételek a megvizsgált piacok bérleti díjaitól.
A vásárcsarnok 9 pavilonjából 5 pavilonnak jelenleg állandó
bérlője van. A többi pavilont napijeggyel adják ki, illetve a pavilon külső, külön bejárattal rendelkező részeit raktár céljára adják bérbe.
Fontos szempont volt a díjmegállapításnál, hogy az emelkedés
ellenére a más környező városokban alkalmazott árakhoz képest továbbra is kedvezőbbek maradjanak a díjtételek, valamint,
hogy ne sérüljön a szolgáltatások jelenlegi színvonala.
Mindezeket figyelembe véve a külső árusító helyek (helyhasználat, fedett és fedetlen asztal) napi díjának, valamint a belső
árusító asztal havi díjának, a belső árusító asztal napi díjának,
továbbá a pavilon asztalának és a raktárhelyiség bérleti díjának
emelését hagyta jóvá a testület a mellékelt táblázat szerint október elsejei hatállyal.

A Vasvári úti kettős fasor telepítése és az Ifjúsági parkban végrehajtott fakitermelés
és faültetés után a második
ütemmel folytatódik a „Zöldülő Tiszaújváros” program.
Az őszi időszakban tervezett
munkálatok előkészítéseként
az önkormányzat már kezdeményezte a balesetmegelőzési és vagyonvédelmi célú fakitermelések engedélyezését.
A program második üteme 6 területre terjed ki. A tervek szerint 87 fát termelnek
ki, pótlásukra 95 fát és 125 cserjét telepítenek.
Nézzük a részleteket.

Béke út
A Béke út mentén tervezett fakivágások
célja az egységes városkép kialakítása.
Ennek érdekében a városba vezető bekötőút mentén az elöregedett, esztétikai értéküket elvesztett, csúcsszáradt, ezért a
gyalogos és kerékpáros forgalomra és a
közúti közlekedésre balesetveszélyes fákat vágják ki.
A 35-ös út és a Béke úti garázstelep közötti 180 méter hosszú szakaszon a bekötőút bal oldalán a kerékpárút és a gyalogút között 9 db zöldjuhart, 7 db lepényfát,
2 db akácfát termelnek ki.
A kerékpárút és a bekötőút széle között 8
db korai juhart, 2 db kislevelű hársat, 1 db
fehér akácot, a bekötőút jobb oldalán 11
db zöldjuhart vágnak ki.

A Béke úton a fakivágások - és telepítések - célja az egységes városkép kialakítása, a balesetveszély megszüntetése.
ezért személyi biztonságot veszélyeztető
ezüstjuhar fák kivágása.
A fák kivágásának szükségességét és indokoltságát a törzsenkénti FAKOPP műszerrel elvégzett ultrahangos vizsgálat is
alátámasztotta, mivel a műszer jelezte a
gyökfőben és a törzsben bekövetkezett
25-40%-os mértékű előrehaladott korhadást, a faanyag szilárdságában bekövetkezett kedvezőtlen irányú elváltozásokat.
A 3 db kivágandó nyírfát a Szederkényi
út 31. számú épületrész nyugati oldalán
az épület falától 1 méter távolságban ültették el, az ágak elérik az épület falát,
kárt téve a homlokzatban.
A fák pótlására a játszótér területén 5 db
többször iskolázott, sorfa méretű gömbkőrist telepítenek 6 méteres tőtávolság-

Városközponti piac és vásárcsarnok díjtételei
Ft/m2/nap

Ft/m2/hó

Ft/nap

Megnevezés
nettó

Külső helyhasz150
nálat

bruttó

nettó

bruttó

191

2279

2894

nettó

bruttó

A játszótereken is a balesetveszély megszüntetése, a gyermekek védelme a cél.

Külső fedetlen
asztal

173

220

2656

3373

Külső fedett
asztal

201

255

3425

4350

Belső elárusító
asztal

3449

4380

Belső elárusító
asztal közüzem

568

721

4017

5102

Belső elárusító
pavilon

2322

2949

Belső elárusító pavilon közüzem

568

721

A zöldjuhar egyedek kitermelését a faj
özönfaj jellege is indokolja, melynek természetes terjedésének megakadályozását
jogszabály írja elő.
Az út szélén kivágandó fákat annak idején a közvilágítási kandeláberek között
húzódó földkábel vezetékszakaszra telepítették, ami ellentétes a növényzettelepítés biztonsági távolságára vonatkozó műszaki előírásokkal.
A kivágott fák pótlására a bekötőút bal
oldalán a gyalogút és a kerékpárút közötti sávban 20 db többször iskolázott, sorfa méretű gömbjuhart telepítenek 6 méteres tőtávolsággal. A faj kiválasztásánál
a helyszín fényviszonyait, a kétoldali árnyékolást vették figyelembe.

Belső elárusító pavilon ös�szesen

2890

3670

Lévay-MunkácsySzederkényi úti játszótér

Belső elárusító
asztal összesen

500

635

Pavilon asztala
(Ft/nap/asztal)
Raktárhelyiség
bérleti díja

1968
2323

2950

Tisza úti vásár díjtétele
Ft/fm/nap
Megnevezés
Nettó díj
Bruttó díj
Területhasználat
157
200

2499

A Lévay u. 1-11., Munkácsy u. 40-48. és
a Szederkényi u. 25-31. számú lakóépületek által határolt területen található játszótér környezetében 10 db ezüstjuhar és
3 db közönséges nyír kivágása várható.
Az engedélyeztetéshez szükséges indoklás szerint a fakivágások célja a játszóteret látogató gyermekek védelme, a városi környezet által biztosított kedvezőtlen életfeltételek miatt elöregedett, esztétikai értéküket elvesztett, csúcsszáradt,

gal. A kitermelést követően elültetendő fafaj kiválasztásánál döntő szempont
volt, hogy a jelenlegi sűrű állományszerkezet helyett egy ligetes szerkezet alakuljon ki a játszótér benapozásának javítása
érdekében.

Rózsa úti játszótér
A Rózsa út 2-8. számú lakóépület mögött
található játszótér környezetében tervezett fakivágások célja szintén a játszóteret látogató gyermekek védelme, a városi környezet által biztosított kedvezőtlen
életfeltételek miatt elöregedett, esztétikai
értéküket elvesztett, csúcsszáradt, ezért a
személyi biztonságot veszélyeztető ezüstjuhar fák kivágása. Itt 22 db ezüstjuhar, 1
db korai juhar és 1 db közönséges nyír kivágása várható.
Az ezüstjuhar fák kivágásának szükségességét és indokoltságát a törzsenkénti FAKOPP műszerrel elvégzett ultrahangos vizsgálat is alátámasztotta, a műszer
itt is a gyökfőben és a törzsben bekövetkezett 30-40%-os mértékű előrehaladott
korhadást jelzett.
A kivágott fák pótlására a játszótér területén 10 db többször iskolázott, sorfa méretű korai juhart telepítenek elszórtan. A fafaj kiválasztásánál - úgy, ahogy az előző
helyszínen - döntő szempont volt, hogy a

jelenlegi sűrű állományszerkezet helyett,
ligetes szerkezet alakuljon ki a játszótér
benapozásának javítása érdekében. Ezt
javasolta a Zöldülő Tiszaújváros program
előkészítéseként elkészült tanulmányterv
is.

Balesetmegelőzés,
vagyonvédelem
A Tisza út 6-10. számú lakóépület déli
végfalától hozzávetőleg 2 méter távolságban található az út felé erősen megdőlt 1
db kínai nyárra is kitermelésre vár.
A Március 15. park északi oldalán a járda mellett található 3 db ezüsjuhar kivágásának szükségességét a törzsenkénti
FAKOPP műszerrel elvégzett ultrahangos
vizsgálat is alátámasztotta. A fák egészségi állapota az optimális környezeti feltételek hiánya miatt leromlott, elöregedettek, a csúcsszáradás miatt balesetveszélyt
jelentenek a gyalogos közlekedésre, és
szeles időben a lehulló ágak következtében fennáll a veszélye az ott parkoló személygépkocsik károsodásának.
A Szederkényi út 17-31. számú lakóépület keleti oldalán a járda széle és az épület
homlokzata közötti keskeny zöld sávban
elültetett terebélyes lombkoronájú fák
ágai elérték az épület homlokzatát, erős
szélben az ablakokat is veszélyeztetik. A
fák sekély mélységben húzódó pányvázógyökerei az épület közeli alapozását elérve a széldöntés elleni védelmet nem képesek biztosítani. A stabilitás hiánya miatt balesetveszélyt jelentenek a gyalogosközlekedésre, az úttest felé dőlve a gépjárműforgalomra is.
A gyümölcsöt termő fák termése pedig a
járdára hullva csúszásveszélyt okoz.
A helyszínen kivágandó fák: 1 db zöldjuhar, 1 db korai juhar, 1 db közönséges
nyír, 3 db vérszilva.
A kivágási helyszíneken a talajszint alatti
közművek helyzete, az épületek homlokzatának közelsége itt nem teszi lehetővé a
kivágott fák pótlását, így azt a város más
területén található fatelepítésre alkalmas
helyszíneken tervezik végrehajtani.
A fafajok kiválasztásánál fontos szempont a változatosság, és az, hogy a szélsőséges időjárást is tűrjék.
A tervezett fatelepítési helyszínek a következők. Lévay úti csatornapart mentén
a Munkácsy út- Bethlen G. út között 10
db nyugati ostorfa. Szent István út bevezető szakasz Volán pályaudvar mellett a
Mátyás király útig 15 db ezüsthárs. Szent
I. szobor - OTP Bank mögötti terület 10
db vadgesztenye. Tiszaszederkényi református temetőben az üres parcella mentén
15 db gömbkőris.
Mindemellett 125 db cserjét (rózsalonc,
jezsámen, jázmin, törpe orgona, gyöngyvirágcserje, babérmeggy) is telepítenek, döntően a városközponti parkban,
a Szent István szobor környezetében. De
például a 40 törpe orgonából jut az Erzsébet térre, az ’56-os emlékhely kazettáiba,
a Spar-körforgalom ágyásába is.

Aktuális

4. oldal

Volánhoz magyar!

Cseppet sem autómentesen

A Bosch immáron ötödik alkalommal készíttette el a hazai autóhasználati szokások
országos reprezentatív kutatását. Az Európai Mobilitás
Hete (szeptember 16-22.) és
az autómentes nap közeledtével tanulságos szemlézni az
eredményekből.
A Robert Bosch Kft. kutatása alapján a
2008-as gazdasági és pénzügyi válság
kezdete óta kétévente pontosított, reprezentatív képet kaphatunk arról, hogyan
alakulnak hazánkban az autóhasználati
szokások. A kutatást a Bosch megbízásából a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet végezte 2016 első negyedévében, 2400 fős minta személyes megkérdezésével. A minta életkor, nem, iskolai végzettség és lakóhely szempontjából
reprezentatív a 18 éven felüli magyar lakosságra nézve.
2016-ban a magyar háztartások 44 százalékában találunk autót: a háztartások 39
százaléka egy, 5 százalékuk pedig kettő
vagy kettőnél több gépjárművet használ.
Az autók jellemzően saját tulajdonúak,
céges autót csak a háztartások töredékében, mindössze 2 százalékában találunk.

Iskolai végzettség

A kutatás pontos képet ad az autóhasználatról a legmagasabb iskolai végzettség
alapján: a diplomások kimagasló arányban (62 százalékuk), míg a legfeljebb 8
általános iskolai végzettséggel rendelkezők kevesebb mint egynegyede (18 százaléka) gépjármű-tulajdonos. Érdekes
megfigyelni ugyanezt az arányt a középfokú végzettséggel rendelkezők és a szakmunkások körében: utóbbiak 42 százaléka, az érettségizetteknek pedig 53 százaléka rendelkezik autóval.

Kor, nem, jövedelem,
lakóhely

Az életkor szerinti megoszlás alapján
2016-ban hazánk fiataljainak (a 18 és 29
év közöttieknek) csaknem fele, 45 száza-

Tiszaújvárosban sokan viszik autóval az óvodába, iskolába gyermekeiket.
léka él autót használó háztartásban, a 30
Átlagos életkor
és 39 év közöttiek 51 százalékának, a 40 Az autók átlagos életkora 2016 elején
és 49 év közöttiek 54 százalékának van 13,2 év volt. Egészen fiatal (0 és 2 év köautója. A kor előrehaladtával ez az arány zötti) autót használó honfitársainknak
megfordul: az 50 és 59 év közöttiek 48 mindössze 2 százaléka, 3 és 5 éves kor
százaléka, a 60 éves és annál idősebb közötti gépjárművet is csak 9 százalékuk
honfitársainknak kevesebb, mint egyhar- használ. A magyar autók harmada (33
mada (30 százalék) rendelkezik autóval.
százalék) 6 és 10 éves kor közötti, míg
A háztartási jövedelem-kategória szerin- csaknem fele (49 százalék) 11 és 20 év
ti megoszlás 2016-ban sem okozott na- közötti jármű. Az élemedett korú, 20 év
gyobb meglepetést: az alsó jövedelemfeletti autót használók aránya 7 százalék.
kategóriába tartozók kicsivel kevesebb,
Futásteljesítmény
mint egyharmada (32 százaléka), az alsó-közép kategóriás jövedelműeknek a A magyar autók átlagos futásteljesítmé41 százaléka rendelkezett autóval. A fel- nye 2016-ban évi 16 ezer kilométer. A
ső-középkategóriás jövedelműeknek csak legtöbb autós (38 százalék) évente 5 és
egy százalékkal kisebb aránya, 40 száza- 10 ezer kilométert, 28 százalékuk pedig
léka mondta magát gépjármű-tulajdonos- évente 11 és 20 ezer kilométert tesz meg a
nak, míg ugyanez az arány a felsőkategó- járművével. Az évi 5 ezer kilométer alatt
autózok aránya mindössze 11 százalék, a
riás jövedelműek körében 53 százalék.
Érdemes megemlíteni, hogy míg a Buda- 20 ezer kilométernél többet közlekedőké
pesten élőknek alig több mint egyharma- pedig 16 százalék.
da (35 százaléka), addig a községek la- Csaknem minden társadalmi csoportban
kóinak csaknem fele (45 százalék) autó- nőtt az autóhasználat mértéke, leginkább
használó. Ugyanez az arány a városban a fiatalok, a budapestiek és az érettségizettek körében. Csökkenés csupán a viélők esetében 46 százalék.
A kutatás szerint 2016-ban Magyarorszá- déki városokban élők, a 40-49 évesek és
gon a hölgyek 37 százaléka, míg a férfiak a diplomások körében volt tapasztalható.
f.l.
52 százaléka rendelkezett gépjárművel.

Elsőként a vállalatcsoportban

Duális képzés a MOL Petrolkémiában

A MOL Petrolkémia Zrt.
(MPK) elindította a duális
szakképzést a vegyésztechnikus, valamint a villanyszerelő tanulók gyakorlati oktatására.
A duális képzésben résztvevő villanyszerelő tanulók szeptembertől az elméleti ismereteket a Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel
Szakgimnáziumában és Szakközépiskolájában a vegyésztechnikus tanulók pedig
a Debreceni Szakképzési Centrum Vegyipari Szakgimnáziumban sajátítják el, a
gyakorlati képzéshez az MPK biztosítja a
feltételeket.
A MOL-csoport tavaly, a hosszú távú stratégiájának meghirdetésekor elkötelezte magát arra vonatkozóan, hogy a
jövőben a petrolkémia sokkal nagyobb
hangsúlyt kap a vállalatcsoportban. A petrolkémiai technológiai folyamatok során
a szénhidrogén alapanyagból vegyipari
termékeket, műanyagipari alapanyagokat
készítenek. A vállalat a jelenlegi értékláncát további speciális termékek előállításá-

A tanulóknak Huff Zsolt vezérigazgató
adta át a vállalati belépőket.

Harminc vegyésztechnikus és öt villanyszerelő gyakorlati oktatását végzi a MOL
Petrolkémia.
val kívánja meghosszabbítani. Ennek ré- vékenyen részt vegyünk az utánpótlás neszeként a MOL több fázisban, mintegy velésében, és nemcsak a vállalaton be4,5 milliárd dolláros beruházást hajt vég- lül, hanem az oktatási rendszerben is nare a következő 15 évben. A már meglé- gyobb szerepet vállaljunk. Szakmai gyavő- és a felépülő technológiák biztonsá- korlatra már évek óta fogadunk középisgos üzemeltetéséhez szükséges szakkép- kolás diákokat és egyetemistákat egyazett munkaerő-utánpótlás biztosításához ránt. A szeptembertől induló duális képaz MPK a MOL-csoporton belül elsőként zés mind vállalatunknak, mind a diákokindít duális képzéseket a régió szakkö- nak egyaránt előnyös, hiszen a résztvezépiskoláival.
vők korszerű és gyakorlatorientált feltéA képzés során a diákok értékes munkata- telek biztosításával, vállalati környezetpasztalatot szerezhetnek a MOL Petrolké- ben szerezhetnek naprakész szakmai tamia tiszaújvárosi műszeres analitikai la- pasztalatot, amit azonnal tudnak majd a
boratóriumában, tanműhelyében, tanter- munka világában hasznosítani - mondta
meiben és üzemeiben, ahol a 2017-2018- Huff Zsolt, a MOL Petrolkémia Zrt. veas tanévtől 30 vegyésztechnikus és 5 vil- zérigazgatója.
lanyszerelő tanuló gyakorlati oktatását A duális képzés során legjobban teljesívégzi majd a vállalat korszerű labor- és tő diákok munkalehetőséget is kaphatnak
taneszközök segítségével.
a vállalatnál, ahol nemzetközi környezet- Elkötelezettek vagyunk abban, hogy te- ben, szakmai karrier vár rájuk.

2017. szeptember 14.

Javítani a közlekedésbiztonságon

Új rendőri vezető
a kapitányságon

Szmrek Tamás balesetvizsgálóból lett közlekedési alosztályvezető.
Pocsai Csabától Szmrek Tamás százados vette át
a stafétabotot, ő lett a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának alosztályvezetője. A védelmi szerv állományának új, fiatal rendőre nem érkezett messziről, Miskolcról
„igazolt át” Tiszaújvárosba.
- Korábban hol és milyen területen dolgozott?
- 2017. szeptember elsejével jöttem át a Miskolci Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályáról, ahol balesetvizsgáló voltam nyolc évig, előtte pedig bűnügyi területen dolgoztam.
- Új kapitányság, új feladatok, vezetői beosztás. Itt újabb kihívások várnak Önre.
- Igen, bár nem teljesen ismeretlen számomra Tiszaújváros, hiszen itt lakom a közelben, Nyékládházán. Az elmúlt nyolc évben balesetvizsgálóként megismertem a közlekedésrendészeti ág specialitásait, a szerzett tapasztalatokat immár vezetőként
szeretném kamatoztatni, abban bízva, hogy javítani tudjuk a helyi közlekedésbiztonsági helyzetet.
- Miskolc nincs messze, de nem csak a földrajzi közelség ad okot
és lehetőséget arra, hogy belelásson Tiszaújváros közlekedésébe, közbiztonságába. Mi a véleménye a helyi viszonyokról?
- Amennyi rálátásom nyílt egy hét alatt, azt tudom mondani,
hogy itt is ugyanúgy megvannak a baleseti számok, ezen a területen szeretnék elérni eredményeket a jövőben. Köztudott, hogy
sok az ittas járművezető, akik kiemelt kockázatot jelentenek a
közlekedésbiztonság szempontjából, de egyéb fokozott ellenőrzéseket is tervezünk, odafigyelve a kerékpárosokra, a világításra, a láthatósági mellény viselésére. Az országos akciók mellett minden hónapban lesznek majd közúti ellenőrzéseink, ahol
mi határozzuk meg a helyszínt és döntünk az ellenőrzés profiljáról is.
- Sok ügyre, sok esetre számít?
- Valószínűleg nem lesz kevés, hiszen a kapitányságnak igen
nagy az illetékességi területe, én csak miskolci viszonyokkal tudom összehasonlítani, ezt látva azt gondolom, hogy nem kevés
itt a baleset. Remélem a rendőri munkánkkal ezeket a statisztikákat, számokat csökkenteni tudjuk majd.
- Második hetét tölti nálunk, hogy érzi magát?
- Napról-napra jobban érzem magam. Ismerkedem a helyi viszonyokkal, az emberekkel, a kollégákkal, illetőleg a területtel.
- A hétfőtől indult Tispol akcióhoz csatlakozott a helyi kapitányság?
- Igen, természetesen most is részt veszünk benne, kedden és
szerdán este hétig vagyunk az utakon. Ennek eredményéről természetesen csak az akció végén tudok beszámolni, hiszen az ellenőrzés még két napig tart.
- Eddig csak munkáról beszéltünk, ha letelik a munkaidő, ki várja otthon?
- Két gyermek, egy 1 és egy 5 éves kisfiú édesapja vagyok, a
családommal Nyékládházán lakunk, onnan járok be dolgozni,
immáron Tiszaújvárosba.
berta

Véradások
A Magyar Vöröskereszt Dél-Borsod Területi Szervezete véradást szervez:
- 2017. szeptember 14-én (csütörtök) és 15-én (péntek) 8:00
-15:00-ig a MOL Petrolkémia területén a Főnix Med Kft. orvosi rendelőjében;
- 2017. szeptember 16-án, szombaton 12.00-17.00-ig a Hajdúk a
szigeten rendezvényen Tiszaújvárosban, a Tisza szigeten.
Nagyon nagy szükségünk van minél több önzetlen véradó segítségére.
Köszönettel:
Kenyeresné Eged Erzsébet
területi vezető

Mindenes
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Illemtan, protokoll

Pontosság
az üzleti életben

Egy fogadásra - bizonyos időintervallumban - bármikor
megérkezhetünk.
Az előző alkalommal áttekintettük a személyes kapcsolatokban
elfogadott érkezési és távozási szokásokat. Az üzleti életben ennek nagyon fontos jelentősége van. A hivatalos kapcsolatokban
a pontosság szigorúan betartandó!
A pontosság fontos erény, aki pontosan érkezik, az megtiszteli azt, akivel találkozik, és tudomására juttatja, hogy számára is
fontos volt a találkozó.
Amikor egy tárgyalást beszélünk meg, vagy hivatalos helyre kapunk meghívót, akkor tudnunk kell, hogyan érkezzünk.
Háromféle pontosságot ismerünk: percnyi pontosság, megengedett késés, megadott időpontok közötti érkezés.
Percnyi pontosan kell érkezni hivatalos tárgyalásokra, megbeszélésekre, rendezvényekre, felvételi meghallgatásra, esetleg
ha saját ügyben meghallgatást kérünk egy vezetőtől. A percnyi pontosság azt feltételezi, hogy pár perccel előbb érkezünk
a helyszínre, legyen időnk megtalálni az irodát vagy termet és a
megbeszélt időpontban lépünk be.
Sokkal előbb érkezni sem illik! Ne zavarjuk a minket fogadó
személy előző programját, esetleg a két program közötti „lélegzetvételét”.
A magas szintű protokollban a program megbeszélésekor rögzítik, hogy meddig tarthat a látogatás. Ebben az esetben a megjelölt időpontban fel kell állni, megköszönni a találkozás lehetőségét és el kell köszönni. Más esetekben a vendégét fogadó vezető a felállásával jelzi, hogy befejezettnek tekinti a megbeszélést.
A megengedett késésnél egy rövid időtartamot jelölnek meg a
megérkezéshez. Például egy díszelőadásnál kérik 20.00 és 20.30
között elfoglalni a helyeket. Ezt ajánlatos betartani, mert aki utána érkezik, azt csak a szünetben engedik be. Tudni kell, hogy
20.30 után már egy perc is késés, azaz illetlenség.
Megadott időpont között bármikor meg lehet jelenni. Például
egy fogadás kezdési és befejezési időpontját feltüntetik a meghívón, akkor ebben az időintervallumban akármikor megérkezhetünk. Ebben az esetben is kedvezőbb az első 20 percben odaérni, de legkésőbb a vége előtt fél órával. Az utolsó húsz percben már a távozások kezdődnek. A befejezési időpont után maradni tapintatlanság.
(Forrás: Lőcsei Judit: Etikett és a protokoll alapjai)
Medina

Egy díszelőadáson a megadott időpontban kell elfoglalni a
helyet.

Tenisz

Ötven százalék

Négy forduló után két győzelemmel és két vereséggel áll a bajnokságban a Tiszaújvárosi Tenisz Club. A bajnokság folytatásában szombaton 10 órától a Rudabánya csapatát fogadják, másnap Kazincbarcikára mennek a Gömör SE csapatához. Bár tavasszal mindkét együttestől kikaptak, most győzelmi reményekkel lépnek pályára, mert erősödött a keret.
Kedves Szülők!
Értesítem Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vándor Sándor Zeneiskolájába beiratkozott növendékek térítési díjának
befizetési határideje 2017. október 15-én jár le.
A befizetések rendezésére hétköznapokon 9.00 – 17.00 óráig
van lehetőség a Vándor Sándor Zeneiskola épületében (Tiszaújváros, Teleki B. u. 5.).
Kérjük, hogy a befizetést mindenki időben teljesítse!
Hok Csaba intézményvezető
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Évadzáró horgászverseny

Nagy akasztások és melléfogások

A Zabos Géza Horgász Egyesület szeptember 9-én az Erdészeti tavon rendezte meg évadzáró horgászversenyét, melyen 78 fő indult és szép eredmények születtek.
Minden jó, ha jó a vége. Igaz ez az idei
horgász versenyszezonra is a Zabos Géza
Horgász Egyesületnél, ahol a szombati évadzáró viadalon igazán szép fogások
is voltak. Persze nem mindenkinek, akadtak olyanok is, akik zsákmány nélkül maradtak.
A versenyzők sokféle csalival próbálkoztak, csemege kukorica, ilyen és olyan
pufi, giliszta, puffancs szerepelt az „étlapon”. A csalik mellett többen a készséget is variálták, fenekezve kezdtek, majd
úszósra váltottak
Voltak, akik jól kezdtek, de utána „elfáradtak”. Péli Barnabás például néhány
perccel a verseny kezdete után már megakasztott egy szép pontyot, ám utána elpártolt tőle a szerencse, a legjobb ötbe sem
sikerült bejutnia.
Az úszós kategóriában Gál Péter, a fenekezősőknél Orgon Ferenc magaslott ki a
mezőnyből, de büszke lehet a legnagyobb
halat szákjába tessékelő Strabek Imre is.
A hivatalos versenyévad tehát lezárult, de
lesz még egy ráadás. Szombaton az egye-

Péli Barnabás jól kezdett, de utána nem a halakat, hanem magát fárasztotta.
sület tisztségviselői és halőrei mérik ös�sze tudásukat.
Eredmények:
Női kategória: I. Horváth Istvánné 780 g
Ifj kategória: I. Palkó Richard 180 g
Férfi úszós kategória: I. Gál Péter 4800
g, II. Báncs Miklós 1580 g, III. Csengeri László és Kozma József 1320-1320 g
Férfi fenekezős kategória: I. Orgon Ferenc 8440 g, II. Strabek Imre 6980 g, III.

Bacsó József 4740 g, IV. Moszkál Gyula
3260 g, V. Balogh Ferenc 2920 g
Legnagyobb hal: Strabek Imre 4440 g
A horgászversenyt az egyesületen kívül az
Energofish Kft. és a Balázs-Filament Technológiák Kft. támogatta. Az eredményt el
nem érő versenyzők tombolasorsoláson
vettek részt, ahol a felajánlott, valamint az
egyesület által vásárolt díjakat nyerték.
F. L.

kronika@tiszatv.hu

Sulisárkányok a Kazinczyból

Az iskolai sárkányhajó bajnokság őszi fordulóján
jól lapátolt a Kazinczy iskola „legénysége”. A negyedik évfolyamosok elsőként értek célba, a hetedikesek a dobogó második fokára állhattak. Örömükben osztoztak kísérő tanáraik: Bene Krisztián
és Csikós László
Csapattagok: Aczél Márton 4.a, Bagi Zoltán 4.b,
Bodnár Balázs 4.b, Filep Zóra 4.b, Nagy Helga
4.b, Novák Milán 4.b, Magyar Lara 4.a, Olej Attila 4,b, Szabó Hanna 4.a, Szlávik Levente 4.a, Varga
Hanga 4.a Antal Gergő 7.b, Bíró Eszter 7.a, Dombi
Dávid 7.a, Gerhát Melinda Bianka7.b, Kiss Gábor
Botond 7.a, Mátyás Boldizsár 7.a, Mertinkó Marcell 7.a, Sirokai Szilárd 7.b, Szabolcsi Dóra 7.a,
Szilágyi Alexandra 7.b, Vámosi Kincső 7.a
Makkainé Chmara Marianna
A győztes Vadlibák megkóstolhatták a siker ízét.
igazgató

Triatlon

kronika@tiszatv.hu

A hétvégén tartották meg a Junior Triatlon Európa Kupa versenyét Zágrábban. A Tiszaújvárosi Triatlon Klub négy versenyzővel képviseltette magát a viadalon, akik kiváló eredményeket értek el.
A lányok között Molnár Sára a tízedik, Jakab Ilka a tizenharmadik, Filep Zsanna a harmincnegyedik lett. A fiúk versenyében
Dévay Zsombor tizennyolcadikként végzett.
Ugyancsak külföldön, a németországi Rügenben állt rajthoz a
Bundesliga záró fordulójában Lehmann Bence és Csongor, valamint Putnóczki Dorka. Mindhárman kiváló teljesítményt nyújtottak a VB pályával szinte egyező körülmények között.
Dorka a 15. lett a lányok versenyében. Bence a 10. míg Csongor
az 5. helyen ért célba.
Nem csak külföldön vitézkedtek a tiszaújvárosiak. A tiszafüredi
rövidtávú versenyen kategóriájában Bálint Lóránt 1., Vígh Sándor 2., Fróna Judit az 5. helyen zárt.
borza

Századok óta állnak a füzérradványi platánok.

Jól sikerült hétvége

Esős időben rendezték a Bundesliga utolsó fordulóját.

Északi kirándulás

A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete ismét egynapos kirándulásra invitálta tagjait. Most megyénk északi csücskének nevezetességeivel ismerkedtek a szépkorúak. Sátoraljaújhely -Széphalom volt az első állomás, ahol a Kazinczy Emlékcsarnokot,
majd a Magyar Nyelv Múzeumát ismerhették meg a résztvevők.
Az interaktív kiállítást nagyon élvezték. Az ősz színeit mutogató tájvédelmi körzeten a Pálházi Állami Erdei Vasút kisvonatával haladtak Pálházától Kőkapuig. Kőkapun a Károlyi-kastélyt
övező park szobrait, természet nyújtotta szépségeit csodálták
meg a résztvevők. Ezt követően a füzérradványi Károlyi-kastély ejtette ámulatba a csoportot. A csodásan rendben tartott kastélypark több száz éves platánjai alatt sétáltak, és szereztek maradandó élményt az egyesület tagjai.
Varjas Lászlóné
elnök

Kultúra

6. oldal

Derűvel a gyárkémények árnyékában

A szavaknak csak a tettek által van értelme

Hamvas Béla életét, munkásságát mutatja be az az interaktív tárlat, mely 2014 óta
vándorol az országban és
határainkon túl is. Október
8-áig a Hamvas Béla Városi
Könyvtárban látható, a megnyitót múlt csütörtökön tartották.
A Szivárvány kisegyüttes műsorával kezdődött a rendhagyó megnyitó. Rendhagyó volt, hiszen a kiállítás nem egy teremben látható, a könyvtár szinte egész
földszintjét birtokba vette. Különleges
volt azért is, mert egy előadással kezdődött, dr. Szántó F. István, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa, Kemény Katalin - Hamvas felesége és alkotótársa - hagyatékának gondozója osztotta meg gondolatait Hamvas Béláról. A kiállítást dr.
Thiel Katalin, a rendező Ars et Vita Alapítvány kurátora mutatta be a közönségnek.
- Ez a tárlat az életmű egészét igyekszik bemutatni - mondta Thiel Katalin -,
azok számára is, akik egy sort sem olvastak még el Hamvas műveiből. Egy életrajzi bemutatással kezdődik, utána pedig
egy labirintust lehet bejárni. A labirintus
olyan táblákból áll, ahol a kezdeti útkereséstől indulva a vallomásokon át eljutunk a válságig, utána a hagyományokhoz, majd a realizáláshoz. Az életmű
egészében felfedezhetünk egy különleges ívet, az egzisztenciális válságproblematikától a hagyomány keresésén át ju-

Hamvas mindenütt jól érezte magát.
tunk el a realizálás felé. A realizálás pedig nem más, mint a szavak beváltása. A
szavaknak csak a tettek által van értelme mondja Hamvas Béla -, tehát semmi olyat
nem szabadna mondani, amit nem tudunk
beváltani, és semmi olyat nem szabadna megcselekedni, amit szavakban nem
tudunk vállalni. Egy külön tabló foglalkozik Hamvas humorával, azzal a derűvel, iróniával, ami Hamvas írásait jellemzi, nagyon sokan például e miatt szeretik
Hamvas írásait. Magának a kiállításnak is
itt, Tiszaújvárosban az a címe, hogy Derűvel a gyárkémények árnyékában. Ismerős sokak számára, hogy Hamvast néhány írótársával ide telepítették ki, raktárosként és portásként tengette életét a barakksoron. Hamvas regényeivel is foglalkozik egy tabló, hiszen Hamvasnak es�széi és regényei is voltak. Most az életműsorozat a 29. kötetnél tart, ezek a regények pedig beilleszthetők abba az európai
írók által fémjelzett sorba, melynek tagjai Joyce, Stern vagy Faulkner. Ragyogó
írás a Karnevál, ahol az esszékben megfogalmazott problémák végül is regény formájában jelennek meg. Pár tabló foglalkozik a Hamvasra gyakorolt hatásokkal,
hiszen kelet és nyugat felé egyaránt nyitott volt, minden érdekelte, ahol valamilyen értékes gondolat volt. A kiállítás az
előadóteremben ér véget, ahol a Karnevál
háromszáz szereplőjének a neve van a falon - egy-egy gondolattal - mondta Thiel
Katalin, aki ezt követően végigkalauzolta
az érdeklődőket a kiállításon, bemutatva

A könyvtárban Hamvas „fogadja” a látogatókat. A kép előterében a maga készítette faláda.
a tablókat, Hamvas személyes tárgyait, megnézzük ezt a képet, egy öregembert
köztük egy saját maga által készített fa- látunk, aki a gyárkémények árnyékában
ládát, amiben a könyveit szállította. A ki- fekszik és láthatóan elég jól van, elfogadállítás részeként „üzent” is nekünk Ham- ja a helyzetet. És nem csak elfogadja, havas, a nézők egy-egy gondolatot is kap- nem igyekszik a helyzet adta lehetőségetak, jómagam ezt: „ A legolcsóbb dolog ket maximális szinten kihasználni. Mondjónak lenni, ennél csak egy olcsóbb van, hatjuk, hogy Hamvas mindenütt jól érezrossznak, s ennél csak egy olcsóbb, sem- te magát, de ha már egyszer úgy alakult
milyennek.” (Patmosz II. Mirázs.) A hen- az élete, hogy itt kellett leélnie az utolsó
gereket folyamatosan „újratöltik” majd 10-15 évét, akkor nagy dolog, hogy erre
Hamvas-idézetekkel, így a látogatók egy most emlékezhetünk itt, Tiszaújvárosban
személyes élménnyel is gazdagodnak. - mondta Szántó F. István, aki egy Szőcs
Visszatérve a Karneválra, Halászi Aladár Géza gondolatra is felhívta a figyelmet:
tanár úr is ott volt a megnyitón, őt arról „1955-ben egyetlen ember élt Magyarkérdeztem, mit ajánlana a „kezdő” Ham- országon, aki Herakleitosszal, Buddhávas-olvasóknak.
val, Lao Ce-vel és Shakespeare-rel min- Egyértelműen a Karnevált - mondta -, denikük anyanyelvén nemcsak beszélgetni, hanem beszélni is tudott volna. Ha az
emberi szellem e négy prófétája Tiszapalkonyán szállt volna le a repülőről, s ha
megszólították volna az első munkást,
s az épp Hamvas Béla lett volna, s miután három éjszakát átbeszéltek volna vele
(nappal ugyanis Hamvasnak maltert kellett volna hordani, de lehet, hogy vendégei segédkeztek volna neki) - nos, vajon
mit gondoltak volna ezek arról: ha ebben
az országban ilyen egy segédmunkás, vajon milyenek lehetnek az ország írástudói? De, szétnézve az országban, mindent
megértettek volna.” (Szőcs Géza)
- Hamvas egy univerzális alak volt mondta Szántó F. István -, nemcsak a
régmúlttal, hanem a kortárs dolgokkal
is foglalkozott. Jelentős írók, gondolkodók mindig is voltak, de kevés olyan volt,
mint Hamvas. És hogy mit ad nekünk a
Hamvas-életmű? Azt, hogy bár folyaazon menjen végig az ember, és ha el- matosan újra szembesülünk vele, a végolvassa, megnyeri Hamvas kegyeit, az- ső szót nem tudjuk kimondani, hogy mit
zal már Hamvas beavatja az embert az ő jelent ez nekünk, magyaroknak. Azért
furcsa bukfenceket rejtő gondolkodásá- időnként hallani olyan hangokat, hogy
ba. Hamvas nem egy tucatjelenség, gon- már ezért is érdemes megtanulni magyadolatai és érzelmei is igen mélyek. Nagy rul - zárta gondolatait az előadó.
ember volt, érdemes itt Hamvassal fog- A kiállítás 2014-ben Szentendrén a Felalkozni, hisz Tiszaújvárosnak nincs még renczy Múzeumban nyílt meg, és ott akegy ilyen embere és talán nem is lesz - kora sikere volt, hogy elkerült Egerbe,
mondta Halászi Aladár.
majd Balatonfüredre, Eisenstadt-ba. Idén
Derűvel a gyárkémények árnyékában - ez Hamvas Béla születésének 120. évfora címe a kiállításnak, és ha nem tudjuk, dulóján, március 23-án szülővárosában,
hogy Hamvasról van szó, akkor is sokak- Eperjesen mutatták be a kiállítást. Tiszanak ő és ez a kép ugrik be elsőre.
újvárosban október 8-áig látogatható, in- Válság és idill, ez a két fogalom hatá- nen előbb Zentára, majd Pozsonyba utarozta meg Hamvast - mondta dr. Szántó F. zik.
István, a pécsi egyetem adjunktusa -, ha
Fodor Petra

Személyes tárgyak, kéziratok.
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Zengett az ének

Nagyon Boldog
Magyar Dal Napját!

A Magyar Dal Napja helyi „motorja” az Énekszó Baráti Kör.
Vidám, dalos vasárnapot kerekített a Szent István
szobor előtti térre az Énekszó Baráti Kör és barátai. Magyar szerzők magyarul énekelt műveiből
válogattak, de nem csak ők, hanem azok a hangszeres, zenét szerető muzsikusok is, akik felléptek
a magyar dal ünnepén.
Még mielőtt dalra fakadnánk, röviden arról, hogyan kelt szárnyra a dal, a magyar dal. A Magyar Dal Napja Nonprofit Kft. 2009ben azzal a céllal jött létre, hogy rendezvényeivel felhívja a figyelmet a magyar dalkincs értékeire. A kezdeményezésnek köszönhetően ma már az ország sok pontján, sőt a határon túl is
szól a dal minden év szeptember második vasárnapján.
„A Magyar Dal Napja igazi ünnepé vált, a koncerteket szervezők, rendezők nagyszerűen végzik a dolgukat, jól sáfárkodnak
a közönség szimpátiájával, támogatásával. A kezdetekkor úgy
képzeltük, hogy ezt elérni öt-hat év kell majd. Megtörtént. Nincs
tovább szükség a rendezvények központi irányítására. Ezért a
Magyar Dal Napja Nonprofit Kft. lassacskán megszűnik, ám az
általa (is) megteremtett hagyomány tovább él, hirdetve Magyarország zenei sokszínűségét!” - nyilatkozott Presser Gábor, alapító 2015-ben.
Tiszaújváros is mellé állt, mint sok minden más mellé, s támogatva, együtt énekelve teszi ezt azóta is minden szeptemberben.
Fiatal helyi művészek, tiszaújvárosi szerzők mutatkoztak be, de
magyar zenéket is hoztak határainkon túli előadók tolmácsolásában, s ha már dal, éneklésre buzdítva a közönséget tették maradandó emlékké a napot a szervezők.
Badonics Adrienn és Balaton Endre, a tiszaújvárosi szerzőpáros
legújabb lemezéből adott ízelítőt a közönségnek.
- Mi nem hallgatjuk, hanem csináljuk a zenét. Két gyereklemezt
is készítettünk, erről játszunk ma két dalt - mondja Adrienn. Angolul is szoktunk, de mindenképp magyarul énekelünk ezen
a napon.
Cseh Katalin, az Énekszó Baráti Kör kórusvezetője egy csokorra való magyar dalt hozott.
- Rengeteg dalt szeretek, nem is tudok kedvencet választani.
Amit épp éneklek, azt szeretem a legjobban - mondja, majd a
mondatát dallal, a Tavaszi szél vizet áraszt éneklésével fejezi be.
A padon üldögélő debreceni házaspár véletlenül csöppent bele a
tiszaújvárosi dalos rendezvénybe.
- Mi épp itt sétáltunk a városban, jöttünk a hang irányába és leültünk egy kicsit, mielőtt hazamennék - mondja Görög Attila. Én inkább popzenét hallgatok, de szeretem a népdalokat is, kedvenceim a régiek, Máté Péter, Presserék, az Illés zenekar. Leginkább ezeket szereti a mi korosztályunk - mondja egyhangúan
a nyugdíjas házaspár.
- Imádom a magyar dalokat, ma a lányom is fellép ezen a rendezvényen. A szívhez szóló dalokat szeretem, a Szörényi és Bródy zenéjét, ami örök, de mostanság Mester Tamás a kedvenc,
rengeteg szerzeményét most ismertem meg, de az LGT is gyönyörű dalokat írt, aztán ha messzebbre megyünk vissza az időben, ott van Kodály, Bartók és rengeteg ismeretlen szerző, akik
szép dalokkal ajándékoztak meg bennünket - mondja Ágostonné Varga Tünde.
Bíró István hegedűn húzta, Orliczky Frigyes gitáron kísérte, Kovács Ilona pedig a hangját adta azokhoz a dalokhoz, amit a magyar dal ünnepére hoztak. Kevés olyan városi rendezvény van,
ahol ne szerepelne az Alexa Country Band. A zene nekik hobbi,
öröm és ünnep, úgy, ahogy a Tiszaújvárosból elszármazott Vörös Gábor „Vörigának” is, aki a zenéből él Belgiumban, immár
több mint 20 éve.
- 24 éve élek kint, innen indultam. Zeneóvodába jártam, majd
autodidakta módon édesapám (aki az Énekszó Baráti Kör tagja
- a szerk.) könyveiből tanultam a zenét, de kint Gentben is tanulgattam már iskolában. Bartók és Kodály munkásságát is ismerem, de én leginkább rockzenében mozgok, ma este is fogok
játszani néhányat - mondja. - Tiszaújvárosi voltam, jövök ide is
zenélni, és természetesen viszem a magyar dal hírét. Kint is játszom egy folk zenekarral, sok magyar motívummal, de Erdélyben is zenélek a székelyekkel és ezeket a dallamokat viszem át
Belgiumba.
berta
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A Derkovits Kulturális
Központ programja
Derkovits Kulturális Központ

Városi Kiállítóterem
A Tisza összeköt - válogatás Kaczvinszki Ferenc gyűjteményéből.
Helyszín: Barcsay tér 2-4. Látogatható szeptember 27-ig.
Óvárosi KULT Galéria
Selyemvarázs - Dr. Heiszmann Gézáné Zarándi Katalin selyemfestményeiből készült kiállítás.
Helyszín: Bocskai út 33. Látogatható október 12-ig a Tiszaszederkényi Művelődési Ház nyitvatartási idejében.

Hamvas Béla Városi Könyvtár

Szeptember 12 - 16. (kedd-¬péntek)
Gyermekkönyvek börzéje
Megvásárolhatók a Gyermekkönyvtár által leselejtezett, de
még jó állapotú könyvek, 100 Ft/db áron. Helyszín: a könyvtár előadóterme, nyitvatartási időben.
Szeptember 26. (kedd) 16.30 óra: Családi játszóház.
- Baglyok papírból és őszi falevelekből
- Őszi gombák dekorgumiból
A foglalkozásra szeretettel várjuk a gyerekeket az anyukákkal, apukákkal és nagyszülőkkel együtt! Helyszín: a Gyermekkönyvtár. Belépődíj: 300 Ft.
Szeptember 27. (szerda) 10.00 óra: Babusgató - könyvtári
foglalkozás kicsiknek és kicsikről
„A te gyermeked tudja már…?” Lelki fitnesz várandósoknak
és kisgyermekes anyukáknak.
A beszélgetést vezeti: Ujjné Tellér Gabriella könyvtáros, fejlesztő biblioterapeuta.
Helyszín: a Gyermekkönyvtár.
Szeptember 27. (szerda) 17.30 óra: Művelődéstörténeti sorozat. Utak Európába - Pál apostol nyomában. 1. rész.
Előadó: Dr. Reisinger János irodalomtörténész. Helyszín: a
könyvtár előadóterme. Belépődíj: 300 Ft.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár

Szeptember 14. (csütörtök) 14.30 óra: Könyvtári délután.
Helyszín: Tiszaszederkényi Idősek Klubja.
Szeptember 19. (kedd) 16.00 óra: „Társas” délután.
Figyelem!
A tavasszal indított Pöttyözzön! pontgyűjtő játékunk a végéhez közeledik. Szeptemberben még lehetőség van az utolsó
pöttyök összegyűjtésére. Azok az olvasóink, akik kölcsönzéseik révén legalább TÍZ PÖTTYÖT megszereztek, 2017. október 8-án, a Könyves Vasárnapon sorsoláson vesznek részt.
Ehhez feltétlenül szükséges, hogy pontozólapjaikat szeptember 30-ig leadják a könyvtárban!
Nyeremények: - kétszemélyes vacsora (a Scarpa Étterem és
Pizzéria felajánlása);
- családi fotózás (Fábiánné Elek Zsófia fotós felajánlása).
Érdekli a környezetvédelem? Szeretné nyomozóként kipróbálni magát?
A Derkovits Kulturális Központ Hamvas Béla Városi Könyvtár ÖKODETEKTÍV címmel játékos környezetvédelmi pályázatot hirdet.
A feladatlapok elérhetők személyesen a Városi Könyvtárban
(Széchenyi u. 37.), elektronikusan honlapunkon és Facebook
oldalunkon.
A feladatlap leadási határideje: 2017. október 7. (szombat)
13 óra.
A helyes megfejtők nyereménysorsoláson vesznek részt.
Az eredményhirdetés október 8-án, a Könyves Vasárnapon
17.30-kor a Sütipartin lesz.

Kultúra

7. oldal

Óvárosi KULT Galéria

Selyemre festett varázslat

Igazi kuriózummal, selyemfestményekkel nyitotta meg
őszi tárlatsorozatát az Óvárosi KULT Galéria. A szederkényi művelődési házban a
hagyományoknak megfelelően egy helyi alkotó munkáit
állították ki.
Mandalák, csendéletek, tájképek. Mint
egy hagyományos festménykiállításon,
de valami mégis más. Az aprólékosan kidolgozott képeket különleges anyagra,
selyemre festette alkotójuk, Dr. Heiszman
Gézáné Zarándi Katalin.
- A selyemfestés technikája annyira különleges, más, mint a többi alkotási módszer, hogy kikapcsolnak a rutinos működések. Lehetsz akár tapasztalt alkotó vagy
előképzettség nélküli, csak pálcikaembert
rajzoló. Mindegy - idézte Bozó E. Liza
selyemfestő mester gondolatait a kiállítást megnyitó Mátyás Zoltán, a Derkovits
Kulturális Központ igazgatója.
Dr. Heiszman Gézáné Zarándi Katalin három éve foglalkozik selyemfestéssel, de
még a közeli ismerősei közül sem tudott
mindenki hobbijáról.
- Én Katit nagyon régen ismerem - mondta Mártha Leventéné, akinek arcára, a ké-

Az alkotónak még nincs kiforrott stílusa.
peket látva őszinte csodálat és meglepődés ült ki. - Nem is tudtam róla, hogy ő
ezzel foglalkozik, aztán egyszer jött a
meghívó, elolvastam, hogy mire hív meg,
és hál’ istennek, el tudtam jönni. Nagyon
nagy csodálattal nézem, annyira aprólékos, ügyes munka.
Dr. Heiszman Gézáné, bár három éve alkot, saját bevallása szerint még nincs kiforrott stílusa.

- Gyakorlatilag majdnem mindent meg
lehet rajta festeni - mondta az alkotó. Én is próbálkoztam mindenfélével, sok
témát kerestem, illetve még mindig keresem magam. Keresem azt a témát, ami
nekem a legjobban áll.
A Selyemvarázs című kiállítás október
12-éig látható a Tiszaszederkényi Művelődési Házban.
borza

Művészeti toborzó

Ha közös muzsikálás élményére vágysz, itt a helyed! Zenekarvezető: Arnóczky Zoltán karnagy.
A 8-10 éves korú, kézművesség iránt érdeklődő gyerekeket a
Százszorszép Kézműves Szakkör várja. A gyöngyfűzés, csuhéfonás, hímzés fortélyaival és a tárgyalkotás örömeivel ismerkedhetnek meg az érdeklődők Füredi Zsuzsanna népi kismesterség oktató irányításával.
A Bokréta Citerazenekar zenei előképzettséggel rendelkező fiatalok jelentkezését várja 14 éves kortól. Ha érdekel ez a ma
már ritka hangszer, a néphagyomány ápolása-őrzése, akkor itt
az alkalom, hogy egy családias hangulatú csapat tagja lehess.
Művészeti vezető: Oláh Dezső.
Bővebb információ kérhető a Derkovits Kulturális Központban személyesen, vagy a 49/542-005-ös telefonszámon.

A Derkovits Kulturális Központ Hamvas Béla Városi Könyvtár az Országos Könyvtári Napok keretében
SÜTIVERSENYT hirdet.
Az idei rendezvénysorozat szlogenje: „Csak tiszta forrásból!”.
Ennek apropóján várjuk azok jelentkezését, akik szeretnék
próbára tenni cukrász tehetségüket, és megmutatni, hogy édes
vagy sós süteményt készíteni
természetes alapanyagokból, egészséges módon is lehet.
Mit NEM tartalmazhat az egészséges desszert?
- finomított (fehér) cukrot,
- nagyobb részt finomított (fehér) lisztet,
- mesterséges édesítőt (aszpartám, szacharin, stb.)
- mesterséges színezéket (ételfesték)

- mesterséges aromát, ízfokozót.
Nem feltétel, de előnyt jelent, ha az elkészült édesség részben
vagy egészben allergénektől mentes!
Jelentkezni október 6-ig lehet a könyvtárban átvehető vagy a
honlapunkról letölthető jelentkezési lap leadásával.
Az elkészült finomságokat a receptekkel együtt
október 8-án, a Könyves Vasárnapon 11-14 óráig kell behozni,
melyeket a Vasárnapi Sütiparti keretében szakértő zsűri fog elbírálni.
A recept leadása feltétele a versenyen való részvételnek!
Eredményhirdetés: október 8-án, 17.30 órától.
További információ: 49-542-006, Ujjné Tellér Gabriella

A Derkovits Kulturális Központ művészeti csoportjai várják az
új tagok jelentkezését!
Az ifjúsági majorette csoportba 10 éves kortól, a gyermek csoportba 3-4 éves kortól, a mini majorettekhez 3 éves kortól várja Bognár Imre majoretteoktató a tánc- és botforgatás iránt érdeklődő lányokat.
A Kisbocskor és a Pántlika Néptáncegyüttes a mozogni, játszani, énekelni és táncolni szerető fiúkat, lányokat várja 6 12 éves kortól. A vidám hangulatú csapatban az intenzív mozgást, a hagyományok elsajátítását Losonczi Benjamin Róbert
garantálja.
A Derkovits Fúvószenekar zenei előképzettséggel rendelkező
gyermekek és fiatalok jelentkezését várja 10 -11 éves kortól.

Köszönet a műsorért

A Tisza TV műsora
Szeptember 14., csütörtök
9:00 Héthatár: Lakossági fórum - Középiskolai start - Hamvas 120 - Selyemfestmény kiállítás
9:15 Hétről-Hétre: A Magyar Dal Napja - Sulibiztosítás –
Közelmúlt: bizánci énekszó - Autó nélkül az élet
(A műsor a szerdai adás ismétlése)
Szeptember 20., szerda
18:00 Héthatár: Zöldülő Tiszaújváros - Autómentes nap Mezítlábas sétány
18:15 Hétről-Hétre: Hajdúk a szigeten - Közelmúlt: veterán
járgányok - Sport
Szeptember 21., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Oláh Dezső
zenekarvezető
részére
A polgári Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár nevében
köszönetemet fejezem ki Önnek és a csoportjának, hogy meghívásunkat elfogadva, a Tiszaszederkényi Bokréta Citerazenekar és a Tiszaújvárosi Mezei Virág Népdalkör 2017. augusztus
19-én műsorával részt vett az államalapító Szent István király
és az új kenyér tiszteletére rendezett városi rendezvényünkön,
és színvonalas előadásával gazdagította ünnepi programunkat.
Munkájukhoz további sok sikert és jó egészséget kívánok!
Üdvözlettel:
Bíró István
intézményvezető

Önkormányzat

8. oldal

Felhívás

Önkormányzati tankönyvtámogatás

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy évente egyszeri alkalommal tankönyvtámogatásban
részesülhet az az életvitelszerűen tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező gyermek,
illetve 23. életévét be nem töltött nagykorú személy, aki lakóhelyén él és középfokú köznevelési intézmény 10-14. évfolyama nappali tagozatán tanul, és akinek a családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át (114.000 Ft-ot), egyedülálló
szülő esetén az 500%-át (142.500 Ft-ot).
Nem jogosultak tankönyvtámogatásra azok
a tanulók, akik normatív kedvezményben
(tartósan beteg; a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos,
több fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos, autizmus
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd; három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő csa-

ládban él; nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult; rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
vagy a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül), illetve ingyenes tankönyvellátásban részesülnek.
A Kormány 1265/2017. határozata értelmében a 2017/2018-as tanévtől - az 1-4.
évfolyamos tanulókon kívül - az 5-8. évfolyamos, valamint a 9. évfolyamos tanulók is ingyenes tankönyvellátásban részesülnek.
A tankönyvtámogatás iránt kérelmet kell
benyújtani, melyhez csatolni szükséges a
kérelemben megjelölt igazolásokat, valamint - annak megállapítása céljából, hogy
a kérelmező tankönyvtámogatásra jogosult - a tankönyvek árát igazoló dokumentumot (csekk, feladóvevény, számla).
A tankönyvtámogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálása folyamatos.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:

• Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége
(3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
(3580 Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
(3580 Tiszaújváros, Bocskai utca 33.,
keddi és csütörtöki napokon)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2017.
augusztus 15-től 2017. szeptember 30-ig.
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási
határidő betartására.
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és
Sport Osztályán (I. em. 111. iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros,
Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Bráz György polgármester

Felhívás

Pénzbeli gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló
1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete
alapján a 2017/2018-as tanévre pénzbeli ellátásként megállapítható gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményben részesülhet azon tanuló, aki nem tiszaújvárosi állami vagy önkormányzati fenntartású köznevelési intézményben veszi
igénybe az étkeztetést, vagy tartós betegségben szenved és az ellátást nyújtó intézményben nem tud étkezést igénybe
venni. A pénzbeli ellátásként megállapít-

ható térítési díjkedvezményre azok a szociálisan rászorult, tiszaújvárosi lakóhel�lyel rendelkező kérelmezők jogosultak,
akik életvitelszerűen lakóhelyükön élnek,
és akiknek a családjában az egy főre jutó
havi nettó jövedelem nem haladja meg a
48.450 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő
szülő esetén az 54.150 Ft-ot.
A támogatást formanyomtatványon kell
igényelni, melyhez csatolni szükséges a
kérelemben megjelölt igazolásokat.
A kérelmek benyújtása folyamatos.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége (Tiszaújváros, Bethlen G. út
7. földszint)

- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ ( Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tiszaújváros, Bocskai u. 33., keddi és csütörtöki napokon)
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros
ügyféltermináljáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és
Sport Osztályán (I. em. 115. iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros,
Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Bráz György
polgármester

Árverési hirdetmény

Önkormányzati tulajdonú építési telkek értékesítése
Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének
döntése alapján a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi, Tiszaújváros, Vörösmarty Mihály úton lévő építési telkeket:
Építési telkek adatai

Ssz.

HRSZ

Terület
(m2)

Lakóövezeti
besorolás

Bruttó alapár
(Ft)

Biztosíték
összege (Ft)

1

1499/3

714

Lke/8

9.974.580

1.000.000

2

1499/4

714

Lke/8

9.974.580

1.000.000

3

1499/5

714

Lke/8

9.974.580

1.000.000

4

1499/6

714

Lke/8

9.974.580

1.000.000

Az ingatlanokat árverésen értékesítjük a kihirdetett alapvételárról induló szabad licitálással. Licitálni a bruttó vételárra lehet. A licitlépcső 10.000.000 Ft-ig 25.420 Ft, 10.000.000 Ft felett 100.000 Ft.
Az építési előírásokról, a telkek műszaki jellemzőiről készített
részletes tájékoztató és annak mellékletét képező lényeges szerződési feltételek a Polgármesteri Hivatalban átvehetők.
Az árverésen való részvétel feltételei:
- az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása,
- határidőben beadott jelentkezési lap és nyilatkozat,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó meghatalmazottjának jelenléte,
- a megadott összegű biztosíték befizetése és a befizetés igazolása,
- meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás benyújtása.
Jelentkezési lapok beszerezhetőek: Tiszaújvárosi Polgármesteri
Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán,
ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda).
Megtekintés: egyénileg korlátlanul, a Polgármesteri Hivatal

2017. szeptember 14.

Tájékoztatás

Szünidei
gyermekétkeztetés

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes
Képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett
tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.
A fentieken túl az önkormányzat a helyi rendelete alapján a déli
meleg főétkezést ingyenesen biztosítja azon alap- vagy középfokú intézménnyel tanulói jogviszonyban álló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek részére, aki Tiszaújvárosban lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen bejelentett tartózkodási helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés az őszi szünetben valamennyi, azaz 4 munkanapon (2017. október 30., 31., november 2., 3.), a
téli szünetben valamennyi, azaz 4 munkanapon (2017. december 27., 28., 29., 2018. január 2.), a tavaszi szünetben valamen�nyi, azaz 2 munkanapon (2018. március 29., április 3.) keresztül
a Központi Étteremben (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), valamint
a Tiszaszederkény városrészben élők esetében az Esély Napközi Otthonban (Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) helyben fogyasztással vehető igénybe.
Amennyiben az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek
betegsége akadályozza, lehetőség van a szülő, más törvényes
képviselő vagy a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára a gyermek részére biztosított étel ételhordóban történő elvitelére.
Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét,
hogy a gyermek betegsége esetén az étel ételhordóban történő
elvitele orvosi igazolás benyújtása, illetve a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára az elvitel írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető, melynek benyújtási határideje az őszi szünetre vonatkozóan
2017. október 27., a téli szünetre vonatkozóan 2017. december
22., a tavaszi szünetre vonatkozóan 2018. március 28.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tiszaújváros, Bocskai u. 33.,
kedden és csütörtökön 9,00-13,00 óráig),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán (I. em. 114. iroda), valamint postai úton
(3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét,
hogy nem szükséges a nyilatkozatot benyújtani, ha a gyermek a
szünidei étkezést nem igényli.
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 38. héten, 2017. szeptember 20-án (szerdán) végzi el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon
üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi
a szükséges intézkedéseket.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
képviselőjének jelenléte a helyszínen szeptember 7-én és 14-én
15:00-16:00 között biztosított
Jelentkezési lapok benyújtási határideje:
2017. szeptember 21-én 16:00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán Bazsó Gábor munkatársnál (206. iroda).
Árverés ideje, helye:
2017. szeptember 25-én 13:00 órakor a Polgármesteri Hivatal
III. emeleti tanácstermében.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tóth Sándor

kompenzációs listán mandátumot
szerzett képviselő
2017. szeptember 20-án (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

2017. szeptember 14.

Hirdetések/Hirdetmény

Árverési hirdetmény

Használt tehergépjármű
értékesítése

A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő alábbi
használt, felújítandó, de üzemképes tehergépjárművét.
A tehergépjármű adatai:
- rendszám: 			
GPN-728
- gyártmány: 			
TOYOTA
- típus:				
Dyna 100
- felépítmény:			
plató
- gyártási év: 			
1998
- hengerűrtartalom: 		
2446 cm3
- teljesítmény:			
58 kw
- üzemanyag:			
diesel
- ülések száma:		
3
- tulajdonosok száma: 		
1
- műszaki engedély érvényes:
2019.07.03
- futásteljesítmény:		
177.854 km
A gépjárművet árverésen értékesítjük a kihirdetett árverési alapárról induló
szabad licitálással.
Árverési alapár: bruttó 500.000 Ft (ötszázezer forint)
Az árverésen való részvétel feltételei:
- határidőben beadott jelentkezési lap
- a gépjármű megtekintése személyesen
- a pályázó árverésen való személyes vagy a törvényesen meghatalmazott képviselőjének részvétele
- 25.000 Ft (huszonötezer forint) kaució befizetésének igazolása
A kaució befizethető:
1. A TiszaSzolg 2004 Kft. OTP Bank Nyrt-nál vezetett 11734114-20646893
sz. bankszámlájára
2. Nyitvatartási időben a TiszaSzolg 2004 Kft. főpénztárában: 3580 Tiszaújváros Tisza út 2/F. címen
A személyes megtekintés időpontegyeztetésére kijelölt személy és elérhetősége: Répási Csaba, 06-70-333-81-48
Jelentkezési lapok benyújtásának határideje: 2017. szeptember 25. 14.00 óráig
- személyesen a TiszaSzolg 2004 Kft. titkárságán
- elektronikus úton a tiszaszolg@tszolg.hu címen
- postai úton a 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F. címen
Árverés ideje és helyszíne:
- 2017. szeptember 26. 11.00 órakor a TiszaSzolg 2004 Kft. 1. emeleti tárgyalójában
Az árverés nyertese a végső licitösszeg TiszaSzolg 2004 Kft. házipénztárába történő befizetése vagy bankszámlájára beérkezése napjától veheti át a gépjárművet.
TiszaSzolg 2004 Kft.
Miért fontos és milyen szabályok vonatkoznak a szellőző-rendszerek tisztítására?
A 14 méternél magasabban lévő legfelső használati szinttel
rendelkező lakóépület központi szellőzőrendszerét a gyártó által meghatározott rendszerességgel, annak hiányában 3 évente
tisztítani és annak elvégzését írásban igazolni kell.
A tisztítás révén elkerülhető, hogy a szellőző vezetékekben lerakódó por égésével a tűz az egyik épületszintről a másikra átterjedjen.
A tisztítási kötelezettségnek a 2015. március 5-től számított 3
éven belül kell eleget tenni.
Az elvégzett tisztítást kell igazolni, az esetleges kamerázásról
készült DVD megléte nem elvárás.
A tisztítás elvégzésére a jogszabályok nem határoznak meg
sem képesítési, sem műszaki követelményt, így azt jelenleg
bárki elvégezheti és igazolhatja.
Mit kell tudni a pályázat keretében megvalósuló nyílászárócseréről?
A lépcsőházi nyílászárók cseréjével nem járó felújítás esetén
nem jogszabályi elvárás a lépcsőházi füstelvezetés utólagos kiépítése. Figyelembe kell venni ugyanakkor a felújításra vonatkozó pályázat elvárásait is: ezek között szerepelhet a lépcsőház
füstelvezetésének kialakítása.
Abban az esetben, ha a felújításra vonatkozó pályázat előírja a
lépcsőházi füstelvezetés kialakítását vagy korszerűsítését, akkor azt meg kell oldani a hatályos előírásoknak megfelelő módon.
Ha a pályázat nem tartalmaz a füstelvezetésre vonatkozó kitételt, akkor az átalakítás mértékéből, köréből, továbbá abból
kell kiindulni, hogy a meglévő állapotnál nem lehet tűzvédelmi szempontból kedvezőtlenebb a cserét követő kialakítás, ideértve a nyílásfelületet, a nyílásszöget, a működtetési lehetőségeket.
A lépcsőház bejárati ajtaját nem tekintjük légpótló szerkezetnek, tekintettel arra, hogy a létesítéskor nem vonatkozott légpótlási követelmény a lépcsőházra. Ennek megfelelően nem
kell ellátni nyitószerkezettel a bejárati ajtót, elegendő a - használati igényből adódóan biztosított - kézi nyithatóság.
Szerelhetünk-e rácsot a lakásunk előtt lévő közlekedő bejáratához?
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kimondja, hogy a menekülési útvonal leszűkítése - a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség méretéig -, továbbá ott éghető anyag tárolása, burkolat elhelyezése a tűzvédelmi hatóság engedélyével történhet.
Ennek értelmében a menekülési útvonalon rácsok elhelyezését
a területileg illetékes tűzvédelmi hatóság engedélyezheti. Ha
azonban a lezárás tűzvédelmi eszközök megközelítését, a hő-
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Pályázati felhívás

Használt gépjármű értékesítése

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ értékesítésre meghirdeti
az alábbi gépjárművet:
A gépjármű adatai:
Márka: Volkswagen
Típus: Transporter 2.5 TDI
Forgalmi rendszám: KKJ-214
Hengerűrtartalom: 2461 cm3
Teljesítmény: 128 KW
Hajtóanyag: diesel
Váltó: mechanikus
Tényleges km futás: 330.207 km
Gyártási év: 2006.11.08.
Eddigi tulajdonosok száma: 2
Műszaki érvényességi idő:
2018.11.08.
A versenytárgyalás alapvető szabályai:
A gépjármű értékesítésére nyilvános, egyfordulós versenytárgyalás
útján kerül sor.
A versenytárgyalás nyertese a legmagasabb összegű vételi ajánlatot
tevő pályázó.
A legalacsonyabb összegű vételi
ajánlat 1.800.000 bruttó Ft lehet.
A versenytárgyalás nyertese a vételárat részletfizetési kedvezmény biztosítása nélkül egy összegben köteles megfizetni. A fizetési határidő
nem készpénzes vásárlás esetén a
számla kiállításának napjától számított 15 munkanap, készpénzes vásárlás esetén a vételár az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg
fizetendő.
A pályázó ajánlati kötöttsége az
ajánlatok benyújtására adott határidőtől az adásvételi szerződés megkötéséig tart.
Alternatív ajánlat tételére nincs lehetőség.

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

A lépcsőházban elhelyezett növények nem akadályozhatják az esetleges kiürítést.
és füstelvezetés működését, használatát gátolja, a tűzvédelmi
hatóság a kérelmet elutasítja.
A lakások, lakóépületek bejáratát, a lakásokhoz vezető közlekedőn beépített ajtókat abban az esetben lehet bezárni, ha valamennyi érintett személy részére biztosítják a nyitás lehetőségét.
Fontos ugyanakkor figyelembe venni azt is, hogy a rácsos lezárások egy tűzeset, vagy műszaki mentés esetén a beavatkozó
tűzoltók, mentők munkáját nagymértékben hátráltatja.
Lehet e bútort, kerékpárt, virágot tárolni a lépcsőházban és
a folyosón?
A társasházak közlekedőin történő tárolás megítéléséhez elsődlegesen azt szükséges tisztázni, hogy a közlekedőt a társasház
kiürítési számításakor menekülési útvonalként vették figyelembe, vagy „csupán” közlekedési területként, mivel a rendeltetés
függvényében eltérő tűzvédelmi követelmények vonatkoznak
a jelzett területekre.
A kérdés tisztázása érdekében javasolt a katasztrófavédelmi kirendeltség megkeresése, ahol többek között a lakóépület létesítéskori tűzvédelmi tervdokumentációja is rendelkezésre állhat, amely alapján a kérdéses területek rendeltetése egyértelműen azonosítható.
A társasház közös területein elkövetett tűzvédelmi szabálytalanságokért (pl. folyosón való szabálytalan tárolás, tűzvédelmi
berendezések eltorlaszolása, stb.) - amennyiben a felelős személye nem állapítható meg - a társasház, mint a tulajdonostársak közössége tartozik felelősséggel, és tűzvédelmi bírsággal is sújtható.
Miért fontos a Tűzvédelmi házirend, és milyen előírások vonatkoznak rá?
A háromszintesnél magasabb és tíznél több lakásos épületek
esetében írásba kell foglalni az épületek használatával kapcso-

A gépjármű megtekintési lehetősége: A gépjármű megtekintésére
2017. szeptember 15-én 8:00-10:00
óra között, előzetesen egyeztetett
időpontban van lehetőség a 3580
Tiszaújváros, Kazinczy út 3. szám
alatti Kazinczy Közösségi Ház parkolójában. Előzetes bejelentkezés a
gépjármű megtekintésére a 49/548327, illetve a 70/333-7739 telefonszámon lehetséges.
A pályázat benyújtásának módja,
helye, határideje:
A pályázatot egy eredeti példányban, zárt borítékban kell benyújtani
2017. szeptember 25. 9:00 óra határidőig, postai úton (Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 3580
Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) vagy
személyesen a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. 223. iroda címen. A borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét és székhelyét/
lakóhelyét, a „Volkswagen Transporter – Vételi ajánlat” megnevezést, valamint, hogy „Nem nyitható fel 2017. szeptember 25. 9:00 óra
előtt!”.
A pályázatok felbontásának helye,
ideje: Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 3580 Tiszaújváros,
Bethlen G. út 7. 223. iroda, 2017.
szeptember 25. 9:00 óra.
A pályázatok felbontásán a pályázók
jelen lehetnek, melyre ezúton meghívjuk őket.
További információ a következő telefonszámokon kérhető: 49/548327, illetve 49/548-310.

latos tűzmegelőzési szabályokat. A dokumentumnak tartalmaznia kell a tűzjelzés során megadandó lényeges adatokat, az alkalomszerűen tűzveszélyes tevékenység szabályait, a lakók ingóságainak tárolására vonatkozó előírásokat. Meg kell jelölni a
nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat, és a tüzelő- és fűtőberendezések, továbbá az elektromos
berendezések használatának előírásait. Fel kell hívni a figyelmet a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokra, és
a lakók, illetve az ott tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozataira is. Végezetül a tűzvédelmet biztosító eszközök, készülékek, felszerelések, berendezések használatára vonatkozó előírásoknak is szerepelniük kell a dokumentumban.
Bár a jogszabály nem ír elő tűzvédelmi szakképzettséget, a tűzvédelmi házirend kidolgozását javasolt szakemberre bízni.
A tűzvédelmi használati szabályok összeállításánál helytelen
gyakorlat az, amikor az Országos Tűzvédelmi Szabályzatból,
vagy egyéb jogszabályok előírásaiból másolnak ki egyesek részeket. A tűzvédelmi használati szabályok az adott épületre vonatkozóan tartalmazzák az egyedi, az ingatlanban lakóktól és
az ott tartózkodók elvárt magatartásformákat.
Mit kell tudni a száraz felszálló vezetékek átalakításáról és
a szemétledobó helyiségek tárolásra történő használatáról?
A meglévő száraz felszálló tűzivíz-vezeték a katasztrófavédelmi kirendeltség engedélyével átalakítható úgy, hogy a vízkivételi helyet csak a hatodik és fölötte minden második emeleten
kell biztosítani.
A vízkivételi helyeket zárt szekrényben elhelyezett csatlakozócsonkokkal kell biztosítani, a nyithatóság módját a tűzvédelmi
hatósággal kell engedélyeztetni és az átalakított száraz felszálló
tüzivíz-rendszert a bejáratoknál - a csatlakozó szintek feltüntetésével - és az adott szinteken biztonsági jellel kell megjelölni.
A hulladékledobó helyiségeket tárolásra csak úgy lehet igénybe venni, ha a födémáttöréseket a födémre jellemző tűzállóságú rendszerrel lezárják, és a helyiség ajtaját tűzgátló ajtóra cserélik.

Társasházak napja rendezvénysorozat
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2017. szeptember 1820-án 10:00-16:00 időpontban „Társasházak napja” címen
konzultációs napokat tart a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (Tiszaújváros, Tűzoltó út 1.) területén,
melyre szeretettel várja az érdeklődőket.

Hirdetés
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A Tiszaújvárosi
Krónikában
A Trans-Sped Kft.
RENDSZERKEZELŐ ÉS
ANYAGÁTVEVŐ-KIADÓ-TARGONCAVEZETŐ
munkatársat keres tiszaújvárosi telephelyére.
FŐ FELADATOK:
- kiszerelő gépsorok üzemeltetése
- pneumatikus szállítórendszer üzemeltetése, illetve
- a raktárba érkező anyagok szakszerű átvétele, betárolása, nyilvántartásba vétele
- a raktárból kivételezendő anyagok szakszerű kikészítése, kiadása, bizonylatolása
- gépi rakodás targoncával
ELVÁRÁSOK:
- NKH vezetőüléses targonca jogosítvány
- OKJ szakirányú végzettség (könnyűgépkezelő, nehézgépkezelő, targoncavezető)
- számítógépkezelői jártasság
- targoncával végzett anyagmozgatásban való jártasság
- megbízható, pontos, precíz munkavégzés
MUNKAREND:
- 4 műszak és folyamatos 2 műszak
JELENTKEZÉS:
hr@trans-sped.hu
Villamosmérnök vállalja
matematika, fizika korrepetálását, felvételire való
felkészítést középiskolások részére.
Érd.: 06-70/884-9375

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

Nehézgépkezelő szakmunka
azonnali munkakezdéssel,
versenyképes fizetéssel.
(A szállást , utazást a cég állja.)
Nem helybeliek jelentkezését is várjuk.
Jelentkezés: 06204799542-es
telefonszámon, majd személyesen
Törökbálinton központi irodánkban.

Meghívó!
Az Armenia Magna Egyesület „Pirografikai kiállítást” rendez a 2017. 09.
18. és 2017. 09. 29. közötti időszakban, melyre minden érdeklődőt szeretettel vár.
A kiállítás helyszíne: Tiszaújváros Phőnix Hotel „Halász terem”.
A kiállítás hétköznap 9-11 óra és 15-18 óra között látogatható.
Az Armenia Magna Egyesület elnöksége nevében:
Magyar Sándor elnök.
A kiállítás támogatói: Tiszaújváros Város Önkormányzata, Derkovits
Kulturális Központ, The New Brand Phőnix Kft.

Halőri és tisztségviselői
horgászverseny
A Zabos Géza Horgász Egyesület 2017. szeptember 16-án (szombaton) 06
- 12 óra között halőri és tisztségviselői horgászversenyt rendez a sajószögedi Erdészeti tó legelő felőli oldalán. (Ez alatt az idő alatt a tónak csak ez a
szakasza lesz lezárva, a többi részen lehet horgászni!)
Balázs Tibor
horgászmester

Aranylakodalom
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete szervezésében 2017. október 5-én
16.00 órakor lesz az ARANYLAKODALOM és az azt követő mulatság.
Jelentkezni lehet a nyugdíjas egyesület irodájában és a nyugdíjas klubok
vezetőinél.
Varjas Lászlóné elnök

Koszorúzás a parkban
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete az Idősek Hete alkalmából koszorúzási ünnepséget tart a Nyugdíjas parkban 2017. október 2-án 13.30 órakor, melyre tisztelettel várjuk nyugdíjas társainkat.
Varjas Lászlóné elnök

Sport

2017. szeptember 14.

Kajak-kenu

Bragato Giada
a világ legjobbja

A borulás előtti pillanat. Látszik, hogy a kanadai támadja
Giada hajóját.
A TKKSE kenusa, Bragato Giada a hétvégén Dél-Afrikában a
maratoni VB-n vett részt, ahol mint ifi versenyző a korosztályában rendezett versenyt magabiztosan nyerte. Világbajnoknak
mégsem mondhatja magát, mert a mindössze négyfős mezőny
miatt ebben a versenyben nem hirdettek világbajnokot.
Mint a magyar küldöttség második számú versenyzője, a felnőtt
VB-n is dobogóesélyesnek számított, annak ellenére is, hogy
nem volt teljesen egészséges.
Végül nem ez, hanem egyik ellenfele és a fiatal korából adódó
rutintalansága akadályozta meg a bravúrban. Kanadai versenyzőtársa, nem túl sportszerű módon a harmadik helyen evező Giadát a döntő elejétől kezdve gyötörte. Le nem hagyta, elszakadni nem engedte, és folyamatos hajó-hajó elleni fizikális támadást
intézett ellene. Ennek eredményeként Giada elveszítette egyensúlyát és beborult. A kanadai ráadásul elvitte a hajóját is, így
visszaszállni már nem tudott, a verseny feladására kényszerült.
Giada ennek ellenére nem lehet csalódott, hiszen eredeti célját
maximálisan teljesítette, és a felnőttek mezőnyében is bizonyította a jövőben számolni kell vele.
borza

Futás

Tóth az első ötvenben

11. oldal

Labdarúgás

Nem vitték dűlőre, csak döntetlenre

A bajnokság 5. fordulójában
gól nélküli döntetlent játszott
csapatunk a vendég Jászberény együttesével.
Tiszaújváros - Jászberény
0-0
Tiszaújváros: 250 néző, Vezette: Farkas
(Csáky, Gordos)
Tiszaújváros: Tóth-Fodor, Márton, Dajka, Turcsik, Nagy (Illés), Nagy, Hussein,
Orosz, Balogh (Bussy), Lipusz (Lukács).
Jászberény: Menczeles-László, Tisza,
Hevesi-Tóth, Ludasi, Bálint (Switzer),
Fejes, Lékó, Nagy, Mile, Lukács (Szilágyi).
Az első félidőben nagy taktikai küzdelem alakult ki, mezőnyfölényt egyik csapat sem tudott kiharcolni. A második félidő nyíltabb küzdelmet hozott, több helyzet is kialakult a kapuk előtt, de sok esetben lesen állítottak meg bennünket. A háló mindössze egy alkalommal rezdült
meg, ám Husszein beadása a második félidő közepén lesen találta Nagy Dávidot,
így az amúgy tetszetős akció nem hozott
eredményt. Összességében elmondható,
a TFCT több és nagyobb lehetőséget hagyott ki, mint a vendégek, ezért az eredmény a Jászberényre nézve hízelgő.
Az újabb pont ellenére a csapat ismét a tabella utolsó helyét foglalja el.
Gerliczki Máté: Nagyon nagy taktikai
harc volt, oda-vissza ismertük egymást.
Büszke vagyok játékosaimra, mert amit
a héten gyakoroltunk a Jászberény játékával és pontrúgásaival kapcsolatban, azt
maximálisan meg tudták oldani. A három
meccs, 0 pont után fontos volt, hogy pontokat szerezzünk. Azt mondhatjuk, hogy
jogos volt a döntetlen, de mindent megtettünk a győzelem érdekében.
Gelei Károly: Két jól felkészített csapat
találkozott, melyek teljesen ismerték egy-

Szoros emberfogás, vagy egymás hegyén-hátán?
más játékát. A mérkőzés nem volt látványos, viszont nagy küzdelem folyt a pályán. A döntetlennel elégedettek vagyunk,
mert innen nem sok csapat fog ponttal távozni.
További eredmények
Salgótarján - Tállya 2-1
Tiszafüred - Debrecen 0-3
Gyöngyös - ESMTK 1-1
Putnok - Monor 0-0
Füzesgyarmat - Nyírbátor 1-0
Cigánd - MTK II. 1-4
Balassagyarmat - DVTK II. 1-3
Következik a 6. forduló
2017.09.16., szombat 16:30
Gyöngyös - Füzesgyarmat
Debrecen - Salgótarján
Monor - Nyírbátor
2017.09.17., vasárnap 16:30
ESMTK - Tiszafüred
Tállya - Balassagyarmat
DVTK II. - Tiszaújváros
Jászberény - Cigánd
MTK II. - Putnok

Kettő, négy, három
Két fordulón van túl az U19 és az U17
is. A négy mérkőzésből három pont született.
U19
1. forduló:
GFSE Oros - TFCT 9-2 (5-1)
Gólszerzők: Kiss J., Kaszai D.
2. forduló:
TFCT - Mátészalka 13-0 (5-0)
Gólszerzők: Száraz Á. 4, Polonkai D.
4, Zakhar Á. 2, Szabó M, Herperger Á.,
Kaszai D.
U17
1. forduló:
GFSE Oros - TFCT 2-1 (0-1)
Gól: Balogh G.
2. forduló:
TFCT - Mátészalka 1-12 (1-2)
Gól: Balogh G.

Kajak-kenu

Sárkányok, arénázók, Csorbázók

Vasárnap korántsem ideális időben, szinte nyári hőségben futották a 32. Wizz Air Budapest Félmaratont.
A versenyen a duóban és trióban futókkal (soha ennyi csapat
nem nevezett: 1700!) együtt 15.000 regisztrációt jegyzett a versenyt rendező Budapest Sportiroda
A tiszaújvárosi Tóth Róbert Ferenc az 50. helyet szerezte meg
(korcsoportjában második), a 20 éves MVSI atléta ideje 1:18.07.

A Sportcentrum eseményei
Szeptember 16. (szombat)
Labdarúgás
10.00 TFCT- Borsod Volán U14 bajnoki mérkőzés		
				
Füves pálya
12.00 TFCT- Borsod Volán U15 bajnoki mérkőzés		
				
Füves pálya
Kézilabda
11.00 TSC- Kölcsey DSE Nyíregyháza női bajnoki mérkőzés				
Játékcsarnok
12.45 TSC- Kölcsey DSE Nyíregyháza ifi bajnoki mérkőzés
				
Játékcsarnok
Asztalitenisz
11.00 TSC II.- Boldva SE I. megyei férfi csapatbajnoki mérkőzés				
Asztalitenisz- csarnok
Szeptember 17. (vasárnap)
Labdarúgás
10.00 Bozsik torna
U7			
Füves pálya
U9			
Műfüves pálya

Ha iskolakezdés, akkor már
hagyomány, hogy sulisárkány
és sprintaréna verseny van a
Dísztavon. A Tiszaújvárosi
Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület által szervezett
versenyekre idén is több száz
gyermek- és utánpótlás korú
sportoló nevezett.
- Egyesületünk feltett szándéka és társadalmi szerepvállalásának egyik fontos eleme a versenyek rendezése a város
központjában - mondta Béke László egyesületi elnök. - Ennek egyik eleme a Sulisárkány bajnokság, melyet már 12. alkalommal rendeztük meg. Rekordszámú,
26 csapat indult, ez azt jelenti, hogy közel
300 gyerek sárkányhajózott itt, akik iskolások és nem igazolt versenyzők. Viszont
szeretik a vízi sportot, szeretnek sárkányhajózni. Öt településről, Tiszaújváros ös�szes iskolájából valamint Hajdúnánásról,
Mezőcsátról, Hejőbábáról és Nyékládházáról érkeztek csapatok.
A Sprintaréna versenyt idén hetedik alkalommal rendezték meg. A TKKSE által kitalált versenyforma mára egy kedvelt eseménye a térség kajak-kenu egyesületeinek.
- 75 futamot rendezünk, elsősorban utánpótlás korú versenyzőknek az ifjúsági korosztállyal bezáróan - mondta Béke
László -, közel kétszáz gyerek száll vízre. Ez egy rendhagyó versenytáv, a helyi
adottságokat használjuk ki és próbálunk
ebből erényt kovácsolni.
A Sprintaréna versenyre nem csak a közelből érkeznek versenyzők.
Volt, amikor Szlovákiából jött csapat, de
a gyomai KSI is vendégeskedett már Tiszaújvárosban. Az idei vendégalakulatok
közül az egyik legnagyobb létszámú a tiszafüredi volt.
- Minden évben eljövünk erre a versenyre - mondta edzőjük, Virág Tibor. - Az

Szoros befutó.
észak-magyarországi régió egy összetartó régió egyesületi szinten. Idén tavas�szal már egyesületi megállapodást is aláírtunk, de nem csak ezért jöttünk, e nélkül is elmegyünk egymás versenyeire. Ez
a verseny a nagyobbaknak jutalomjáték a
szezon végén. 50 méter a táv, egy nagy
rajt, mindenki megmutathatja milyen izmos. A kicsik között van, akinek ez élete első versenye. Ők még minden versenyt egyformán fontosnak éreznek, legyen az magyar bajnokság vagy tiszaújvárosi Sprintaréna. Tehát kettős a dolog,
van, aki olimpiai bajnoknak érzi magát,
van, aki szórakozni jön el jutalomként.
A Sulisárkányok versenyben idén a negyedikesek között a Vadlibák (Kazinczy,
Tiszaújváros), az 5-6. évfolyamon a Dinamó Himbi-Limbi (Széchenyi, Tiszaújváros), a 7-8. évfolyamon a Bosszúállók
(Hunyadi, Tiszaújváros) míg a 9-10. évfolyamosok versenyében a Tüzes Sárkányok (Brassai, Tiszaújváros) végzett az
élen, tehát teljes volt a tiszaújvárosi siker.
A Sprintarénán a TKKSE 15, a TVSE 2
első helyet szerzett. A csapatsorrend élmezőnye: 1. Tiszaújvárosi Kajak-Kenu

és Sárkányhajó Egyesület 359 pont, 2.
City-Gas Tiszafüredi Kajak-Kenu SE 237
pont, 3. Vízisport ClubTokaj 82 pont, 4.
Tiszaújvárosi Vízi SE 81 pont.
*
A közelmúltban rendezték meg a Miskolc
Városi Bajnokságot a Csorba tavon. A Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület versenyzői a következő dobogós eredményekkel
zárták a megmérettetést.
K-1 serdülő leány U15-16 2000 m: 3.
Gulyás Fanni, Mk-1 gyermek fiú U-12
2000 m: 3. Mezei Balázs, Mk-1 kölyök
fiú U-13 2000 m: 1. Dudás Bence, K-1
női mesterek 2000 m: 1. Kántor Lászlóné, 1000 m: 2. Kántor Lászlóné, 500 m:
2. Kántor Lászlóné.
Mk-1 gyermek fiú. U-7 500 m: 1. Molnár
Bendegúz, Mk-1 gyermek leány U-7 500
m: 1. Tót Anna, 2. Kohári Dóra, K-1 női
U-17-18 1000 m: 3. Biczó Dalma, 500 m:
3. Biczó Dalma, K-1 női serdülő U 15-16
1000 m: 3. Gulyás Fanni, K-1 serdülő fiú
U-15-16 1000 m: 1. Krajnyák Bálint, 3.
Varga Béla, K-1 serdülő fiú U-15-16 500
m: 2. Krajnyák Bálint
borza

12. oldal

Rendezvények

Parkolási rend

Hajdúk a szigeten
2017. szeptember 16. (szombat)
Tájékoztatjuk a Tisza-szigeten megrendezendő Hajdúk a szigeten rendezvényre látogatókat, hogy a helyszínen és a környező területeken a következő lesz a parkolási rend:
A Tisza-szigeten, a rendezvény helyszínén a regisztrált résztvevőkön kívül a látogatók ingyenesen parkolhatnak a Sulymos
utcában és a mellette kialakított területeken korlátozott szám-

Autóbuszjáratok menetrendje
a Hajdúk a szigeten rendezvényre

2017. szeptember 16. (szombat)
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza-szigeten megrendezendő Hajdúk a szigeten rendezvényre ingyenes autóbuszjáratokat indítunk az
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. közszolgáltató által az alábbi menetrend szerint:
Gyorsjárat (menetidő 10-15 perc):
Autóbusz-pályaudvarról indul: 12:00 – 19:00 óráig óránként
(utolsó járat 19:00 órakor).
Útvonal: Autóbusz-pályaudvar – Kazinczy út (hotel) – Széchenyi út (üzletsor) – Tisza-sziget bejárat.
Visszafelé a Tisza-sziget bejárattól a le- és felszállás után azonnal indul: kb. 12:10 – 19:10 óráig minden egész órában. Az
utolsó járat 21:30 órakor indul.
Tiszaszederkény és Tisza-part városrészt érintő járatok

2017. szeptember 14.

ban. Amennyiben a Tisza-szigeten kialakított parkolók megtelnek, a Tisza Erőmű Kft. parkolójának kijelölt területein, valamint a Tisza-sziget előtti, jobb parti (a Tisza-part városrészhez vezető) töltésszakaszon is parkolhatnak.
A kerékpárral érkezők számára a szigeten ingyenesen használható kerékpártárolók lesznek.
Kérjük a rendezvényre látogatókat, hogy lehetőleg az ingyenes
autóbuszjáratokat vegyék igénybe.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
(menetidő 20-25 perc):
Autóbusz-pályaudvarról indul: 12:30, 16:30.
Útvonal: Autóbusz-pályaudvar – Bethlen G. út – Rózsa út –
Szederkényi út – Bocskai út (iskola) – Bocskai út – Kossuth út
– Bajcsy-Zs. E. út 37. – Bajcsy-Zs. E. út 67. – Bocskai út (posta) – Dózsa Gy. út (temető) – Tisza-sziget bejárat.
Visszafelé a Tisza-sziget bejárattól a le- és felszállás után azonnal indul: 12:50, 16:50, 21:30 órakor.
Az autóbusz-pályaudvarról a járatok a 8-as kocsiállásról indulnak.
Járatok Polgár és a Tisza-sziget között: (menetidő 10-15 perc)
Polgárról a központi buszmegállóból a Tisza-szigetre: 12:30,
16:30, 17:30.
Útvonal: Központi buszmegálló – Selypes buszmegálló
(12:35, 16:45, 17:45) – Tisza-sziget.
Visszafelé a Tisza-sziget bejárattól a le- és felszállás után azonnal indul: 16:15, 17:15, 21:15 órakor.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

