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Egy nyári este az Ifjúsági parkban
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XXXVI. évfolyam, 33. szám

Önkormányzati kitüntetések
és elismerések
Tiszaújváros képviselő-testülete az alábbi személyeknek, illetve közösségeknek adományozott önkormányzati kitüntetéseket.

Pro Urbe Életműdíj
Dr. Szabó Éva nyugalmazott tisztifőorvos, Petró Mihály
nyugalmazott pedagógus.

Szent István Emlékérem
Dr. Bozóki Eszter fül-orr-gégész főorvos, Nadanicsek Imréné nyugalmazott pedagógus, Thuróczy Gyula villamosmérnök, Dóka Csaba tűzoltó ezredes, Ughy Imre kajak-kenu szakedző, Böszöri Pál, a római katolikus egyházközség
képviselő-testületének tiszteletbeli tagja, Bakos Tibor, a Tiszaújvárosi Football Club szertárosa, a Tiszaújvárosi SportPark Nonprofit Kft. közössége.

Lorántffy Zsuzsanna Emlékplakett
Nánási Balázs, a Tiszaújvárosi Fitness Sportklub ügyvezető
elnöke, Kispál Lajosné nyugalmazott szakácsnő, Nagy Ilona nyugalmazott postai alkalmazott, Mezei Virág Népdalkör.
A kitüntetéseket augusztus 20-án, a városi ünnepségen adják át.
Javában tart még a kánikula, napközben ilyenkor csak a hűs szobában vagy a hűs habok között lehet elviselni a meleget.
Este viszont, amint lemegy a Nap, vágyunk a szabadba, a friss levegőre. Sokan a felújított Ifjúsági parkot választják, családok ugyanúgy, mint gyerekek és idősebbek. Cikkünk az 5. oldalon.

Múlt, jelen, jövő

Emlékkövet avatnak a tájház udvarán

A hagyományokhoz híven augusztus 19-én egy baráti esttel
kezdődnek a Tiszaújvárosi Városnapok - Szent István-nap
programjai. Nem csak ezt ünnepli a város, hanem Tiszaszederkény 750 éves jubileumát
is, a települést említő első írásos emlékek ugyanis 1268-ból
származnak.
- A programok kapcsolódnak a 750 éves
évfordulóhoz - mondta Mátyás Zoltán,
a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és

A képviselő-testület Tiszaszederkény városrész alapításának
750. évfordulója alkalmából a településrész fejlődését elősegítő, huzamos időn át végzett kiemelkedő társadalmi, gazdasági, oktatási, egyházi, és kulturális tevékenységük elismeréseként Józsa Lajos szobrászművész Lorántffy Zsuzsanna
bronz kisplasztikáját adományozta az alábbi személyeknek.
Dr. Fehér József, dr. Varga István, Mészáros József, Éles
Mihály, Badonics Sándorné, Lukács Gyuláné.
Az elismeréseket augusztus 20-án, a tiszaszederkényi ünnepségen adják át.

A ménkűbe!
A Villa Scederkyn Tájház udvarán áll az emlékkő.

Istentisztelettel kezdődik a szederkényi ünnepség.

Könyvtár igazgatója. - Augusztus 20-án
ünnepi istentisztelettel kezdünk majd itt
Tiszaszederkényben a református templomban. Az eseménysorozat a művelődési ház udvarán folytatódik, itt három emléktáblát avatunk majd és köszöntjük a tiszaszederkényi kitüntetetteket. Ezen kívül Bráz György polgármester Lorántffy
Zsuzsanna kisplasztikákat ad át hat személynek, akik jelentős szerepet töltöttek,
töltenek be a városrész múltjában és jelenében. A koszorúzás után a tájház udvarán folytatódik az ünnepség, ahol egy

emlékkövet avatunk, ezt követően pedig
ebéddel látjuk vendégül a jelenlévőket.
Ebben az emlékkőben benne van a múltunk, a jelenünk és benne kell, hogy legyen a jövőnk is. Maga az emlékkő egy
egyszer egy méteres fehér kő, aminek az
előlapján Tiszaszederkény középkori pecsétje látható a két évszámmal. Emlékeztet ez minket arra, hogy mikor született
meg a település, hogy milyen jó itt élni és
bízom benne, hogy a következő generációkat arra emlékezteti majd, hogy itt milyen emberek éltek - mondta az igazgató.

Ahogy Szilvási Klaudia felvételén is látszik, dörgött, villámlott
rendesen kedden este. De az eső elmaradt. Mondták is sokan: A
ménkűbe!

Sokféle
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Kutyavezetők képzése

Szolgálatban az ebek

A B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság 2018. augusztus 7-én
Tiszaújvárosban több helyszínen tartotta meg a megye kutyavezetőinek és szolgálati kutyáiknak szakmai továbbképzését.
A Tiszaújvárosban élők a hétvégi házas övezetben, a Tisza partján, és az egyik helyi bevásárlóközpont parkolójában lehettek
tanúi a szolgálati kutyák gazdáik parancsszavára végrehajtott
látványos szituációs gyakorlatainak.

Füzetcsomag
a rászorulóknak

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat iskolakezdés előtt idén is támogatni kívánja a rászoruló roma családokat 1-10. osztályig füzetcsomagokkal. A füzetcsomag-igényeket
2018. augusztus 21-ig lehet jelezni, 2018. augusztus 17-én 11,00
– 12,00 óra között a nemzetiségi önkormányzat irodahelyiségében (Tiszaújváros, Bocskai út 31. sz.) vagy a megjelölt időponton kívül a Tiszaújváros, Rákóczi út 81. szám alatt.
Farkas Sándor
elnök

Roma ülés

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testülete
2018. augusztus 17-én (pénteken) 10,00 órától ülést tart.
Helyszíne:Tiszaújváros, Bocskai út 31. sz. alatti irodahelyiség.
Farkas Sándor
elnök

Légi szúnyogirtás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. szervezésében a 2018. augusztus 1619. közötti időszakban légi kémiai szúnyogirtás lesz Tiszaújváros belterületén.

Kenyér
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik augusztusi 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.

Búcsú
Hegedűs Csabától

Szomorú szívvel búcsúzunk
egy klubtársunktól, barátunktól, egy nagyszerű, értékes embertől, HEGEDŰS
CSABÁTÓL, aki 20 éven át
volt aktív tagja klubunknak.
Ő volt a mi „Csaba vezérünk”, aki feledhetetlen, vidám „csigatúrákra” vitt bennünket, és megtanított nyitott szemmel járni a világban.
De nem csak a természetet
szerette, hanem a történelmet is. Az általa szervezett kirándulások, előadások széles körű
tájékozottságról, nyitottságról, és soha nem szűnő tudásvágyról
adtak tanúbizonyságot.
Nem volt szűkében a humornak sem. Mindig volt a tarsolyában
egy-két jó vicc, humoros történet.
Aktív tagja volt az Irodalomkedvelők Baráti Körének is. Érdekes és hasznos olvasmányokra hívta fel a figyelmünket, verseket, írásokat hozott az aktuális témákhoz.
Ő alapította meg a Bridzs-klubot, két alkalommal szervezett és
vezetett tanfolyamot kezdőknek.
Szegényebbek lettünk nélküled, emléked sokáig él közöttünk,
Nyugodj békében Kedves Csaba!
A Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub tagsága nevében
búcsúzik Tőled:
Várkonyi Ilona klubvezető

kronika@tiszatv.hu

Köszönőlevél

2018. augusztus 8-án baleset ért, elestem az úton, amikor a piacról mentem hazafelé. A Közösségi Házból mindjárt segítségemre sietett 3-4 nő. Nagyon bevertem a fejemet, igen véreztem,
a jobb szemem felett felrepedt. Segítettek, leültettek, törölgették a vért a fejemről. Az egyik asszonykának ott volt a férje, aki
műtős, szakszerűen bekötötte a vérző fejemet. Hívták a mentőt.
Az orvosi rendelőben a sebészeten Molnár doktor fogadott. Bevarrta a sebemet, kaptam tetanuszt, megröntgenezték a fejemet,
nincs agyrázkódásom.
Nagyon hálás vagyok, hogy ellátott a doktor úr, nem kellett Miskolcra kórházba menni.
Nagyon köszönöm mindenki segítségét. Jó érzéssel tölt el, hogy
a városunkban (ahol nagyon szeretek élni, már 55 éve) ennyi
kedves, segítőkész ember van, akik szeretettel segítenek egy elesett öregasszonyon.
Varján Tiborné

2018. augusztus 16.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot augusztus 19-ig (vasárnapig) a
Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd
augusztus 20-tól (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent
István út 9-11., tel.: 49/340-052) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17		
8-12
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
Remény Gyógyszertár
8-17		
8-12
8-20		
8-20
8-15
Tisza Gyógyszertár

Közterületi SOS hívószám

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

Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságothogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a
szükséges intézkedéseket.

Változott
az ügyfélfogadási rend
Tiszaújvárosi Járási Hivatal Kormányablak
(Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.)
Ügyfélfogadás 2018. augusztus 6-ától
Hétfő:		
07:00 – 17:00
Kedd:		
08:00 – 14:00
Szerda:
08:00 – 17.00
Csütörtök:
08:00 – 18:00
08:00 – 14:00
Péntek:		

Egyházi hírek

Római katolikus

Csütörtökön, pénteken reggel fél 9-kor, kedden 18 órakor, vasárnap 11 órakor lesz szentmise templomunkban.

Református

Tiszaújváros
2018. augusztus 16-án, csütörtökön és 17-én, pénteken 17.00
órakor bűnbánati istentisztelet lesz.
2018. augusztus 19-én, vasárnap 11.00 órakor az új kenyér alkalmából úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet kezdődik.
Tiszaszederkény
2018. augusztus 16-án, csütörtökön és 17-én, pénteken 18.00
órakor bűnbánati istentisztelet lesz.
2018. augusztus 19-én, vasárnap 09.30 órakor az új kenyér
alkalmából úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet kezdődik.
2018. augusztus 20-án, hétfőn 10.00 órakor ünnepi istentisztelet lesz.

Görögkatolikus

Pénteken és szombaton 8.00 Szent Liturgia. Szombaton 17.00
vecsernye. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia,
17.00 vecsernye. Hétfőn (aug. 20.) 10.00 utrenye, 11.00 Szent
Liturgia. Szerdán 8.00 Szent Liturgia.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Hegedűs Csaba János

volt AKZO dolgozó, örökös könyvtári tag
és a bridzs klub alapítója
2018. augusztus 8-án, 74 éves korában elhunyt. Szeretett
halottunktól 2018. augusztus 28-án (kedden) 13.00 órakor
veszünk végső búcsút a Debreceni Köztemető 2. sz. ravatalozó- termében, polgári szertartás szerint.
A gyászoló család
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Aktuális
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Felújítások,
beruházások

Három jelentős közterületi felújítás, beruházás is zajlik jelenleg
városunkban.

A Barcsay tér rekonstrukciójának első ütemében a parkolók kiépítésén van a hangsúly. A legelőrehaladottabb állapotban az
egykori „déli gödör” megújítása van. Itt a parkolóhelyek mellett
egy kis sport- és pihenőkert is létesül.

Iskola előtt

Tankönyvek, tanszerek, támogatások

Bár még javában tart a nyári
szünet, fél szemmel már van,
aki az iskola felé kacsintgat.
Főleg a szülők, ha iskolás korú gyerek, gyerekek vannak
a családban. Nem csoda, hiszen a nyaralás és a táborok
után a következő nagy kiadás
a tanévkezdés.
Az iskolakezdés, mint minden évben,
most is sokba kerül annak ellenére, hogy
a tankönyveket elsőtől kilencedik osztályig ingyen vehetik át az iskolások. Az
oktatási intézményekbe ezen a héten, illetve a jövő héten érkeznek meg a tankönyvek. A Kazinczy Ferenc Református
Általános Iskolába már kiszállították.
- A tankönyveket időben megkaptuk, hiánytalanul - mondta Makkainé Chmara
Marianna, az iskola igazgatója. - Ezek
már úgynevezett tartós tankönyvek, ami
azt jelenti, hogy év végén vagy megvásárolhatja a szülő, vagy vissza kell adni
az iskolának. Kivéve az elsősök és másodikosok esetében, nekik nem kell visszahozni, hiszen többnyire olyan munkáltató tankönyveik, munkafüzeteik vannak,
amibe dolgozniuk kell egész évben.
A tankönyvek mellett írószerekre is szükségük lesz az iskolásoknak, ami nem olcsó, főleg, ha jó minőségű ceruzával, tollal vagy vízfestékkel akarjuk megkönnyíteni gyermekeink iskolai munkáját. Székelyné Kovács Andrea kisfia harmadikos
lesz szeptembertől.

Az „északi gödör” felújítása még kezdeti stádiumban van.

Tiszaszederkényben a Bajcsy-Zsilinszky utcában a nyílt csapadékvíz-elvezető csatornát újítják fel.
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A Kazinczy iskolába már megérkeztek
a tankönyvek.

Tanévkezdéskor bizony manapság is mélyen bele kell nyúlni a pénztárcába.
- A tanító néni az interneten tájékoztatja
a szülőket, hogy mire lesz szükség a következő tanévben - mondja Andrea. - Ez
nagy könnyebbség, mert célirányosan
megyünk, és csak azt vesszük meg, ami a
listán szerepel. Szerencsére idén nem kell
vennünk iskolatáskát és tolltartót, így olcsóbban megússzuk az iskolakezdést.
- 5000-6000 forintba kerülnek a tanszerek
egy gyereknek - végez gyors fejszámolást Onder György, az egyik helyi papírbolt tulajdonosa. - Ha táska és tolltartó is
kell, akkor akár 20.000 forintig is nyúlhat
a számla vége. Meg persze nem mindegy,
hogy milyen minőségű eszközökkel indítjuk iskolába a gyerekeket. Azt gondolom,
hogy nem érdemes megvenni a nagyon
drágát és a nagyon olcsóval is vigyázni
kell, mert van, hogy az olcsó drágább, hiszen gyakrabban kell pótolni, mint a kicsit drágább, de jobb minőségű tanszert.
Én, ha a vásárló megkérdez, a középkategóriás írószereket ajánlom.
Az iskolakezdést idén is segíti a tiszaújvárosi önkormányzat. Kétféle támogatásra is be lehet adni a kérelmet.
- Az egyik az iskolakezdési támogatás,
amit olyan gyermekek szülei és a 23. életévüket be nem töltött nagykorúak igényelhetnek, akik alap-, közép- vagy felsőfokú közintézmény nappali tagozatán
tanulnak - tudtuk meg dr. Hudák Adrienntől, az önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályának
osztályvezető-helyettesétől. - Az igénylés feltétele, hogy a kérelmező legalább

egy éve tiszaújvárosi bejelentett lakcímmel rendelkezzen, valamint a családban
az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg a 85.500 forintot, egyedülállók esetében pedig a 91.200 forintot. Pozitív elbíráláskor egyszeri 10.000 forintot
kapnak a kérelmezők. A másik támogatás,
amire augusztus elsejétől szintén fogadjuk a kérelmeket, a tankönyvtámogatás.
Ebben az esetben is hasonlóak a feltételek, mint az iskolakezdési támogatásnál,
azzal a különbséggel, hogy elsőtől kilencedik osztályig ez a támogatás nem igényelhető, hiszen ők ingyen jutnak a tankönyvekhez. Ennél a támogatásnál a jövedelemhatár is más. A családban élők
esetében az egy főre eső jövedelem nem
haladhatja meg a 114.000 forintot, egyedülállóknál pedig a 142.500 forintot. A
családosok esetében a kapható támogatás
6.000 forint, míg a gyermeküket egyedül
nevelők maximum 10.000 forintot kaphatnak. Azonban azt tudni kell, hogy nem
minden esetben kapja meg a kérelmező a
teljes összeget. A támogatás megállapításához csatolni kell a tankönyvek árát igazoló dokumentumot, így a megállapított
összeg csak a tankönyv árát fedezi majd.
Például, ha a tankönyvek összesen 3.500
forintba kerülnek, akkor a kérelmező nem
kapja meg a maximum összeget, hanem
annyit, amennyibe a könyvek kerültek magyarázza az osztályvezető-helyettes.
Mindkét támogatáshoz a kérelmek benyújtásának határideje szeptember 30-a.
ema
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Jutalomtáborozás Pottyondon

A Munkácsy úton - folytatva a rekonstrukciós programot - a primer gerincvezeték, az Irinyi utcában pedig a szekunder vezeték
egy-egy szakaszát cseréli ki a TiszaSzolg 2004 Kft.

Áramszünet
Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. tájékoztatása szerint felújítási, karbantartási munkálatok miatt szünetelteti a villamosenergia szolgáltatást.
Augusztus 21-én 8-tól 12 óráig: Bánki D., Bláthy O., Verebélyi L., Neumann J., Jedlik Á. utcákban végig. A Tiszavirág utca
1-ben és a 2-16 számok alatt, valamint a Jedlik Á. úti és Hidroforház garázsoknál.
Augusztus 23-án 8-tól 14 óráig: Lévay út 1-11., és 8-22., Munkácsy út 26-48., Rózsa út 2-8., Szederkényi út 17-41., Vörösmarty utca 2. alatt, továbbá a csatorna garázsok 1-30 alatt és a
posta-, illetve szederkényi úti garázsoknál. Amennyiben a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezik, a hálózatot előzetes
értesítés nélkül visszakapcsolják.

Idén tizenötödik alkalommal vehettek
részt a tiszaújvárosi gyerekek jutalomtáborozáson Erdélyben, Pottyondon Tiszaújváros és testvérvárosa, Csíkszereda önkormányzatának jóvoltából. Olyan gyerekek utazhattak el, akik jó magatartásuk mellett kiváló tanulmányi eredményt
nyújtottak az idei tanévben. A program
célja, hogy gyermekeink megismerjék az
erdélyi táj szépségét, bepillantást kapjanak az ott élő magyar emberek mindennapjaiba, érezzék meg az ember és a természet különleges kapcsolatát és fedezzék fel közös hagyományainkat.
A programok közül nehéz lenne egyet kiemelni, hiszen a Békás-szoros kősziklái
között vezető út, a Gyilkos tó látványa, a
csíkszeredai Makovecz templom, a csíksomlyói kegytemplom, a parajdi sóbánya
kristálytiszta levegője, a szekerezés, a kalandos természetismereti túra mind-mind
maradandó élményt nyújtott tanulónak,
pedagógusnak egyaránt. A környéken tett
kirándulásokon, a vidám, énekes, táncos
délutánokon az itt élők hagyományaival
és mindennapi életével ismerkedhettek
meg résztvevők . A közösen elkészített
kürtős kalács az erdélyi ízek birodalmába kalauzolta el a gyerekeket. Az utolsó

Székelyföldön, székely kapu előtt.
estén fellobbanó tábortűz lángjai mellett
vidáman emlékeztek a hét legszebb eseményeire. Erdélyi vendéglátóink kedvessége, szeretete és figyelmessége megnehezítette az elválást: a gyerekek meghatódva búcsúztak a tábortól, a vezetőktől
és elmondták, hogy mindannyian visszavágynak erre a gyönyörű helyre.
Megtiszteltetésnek érezzük, hogy váro-

sunk önkormányzatának küldöttsége a
helyi polgármesterekkel meglátogatta a
táborozókat. Személyesen meggyőződhettek arról, hogy ezt a kezdeményezést
hasznos és érdemes folytatni. Köszönetünket fejezzük ki a lehetőségért.
Makkainé Chmara Marianna
igazgató

Aktuális
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A négycsillagos
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Szeptemberi szállodarajt

Nem lesz már sokáig parlagon az a
földterület, amelyet az új szállodának szántak, ha minden jól alakul,
és a tervek zöld utat kapnak, szeptemberben már szemmel láthatóan
is elkezdődik az építkezés.
Először persze csak a földmunkák folynak
majd, azután következik az építés érdemi része.
A képviselő-testület még 2016 októberében döntött arról, hogy pályázatot ír ki a Termál Hotel és az MHSZ épület értékesítésére, és egy új szálloda megépítésére. A pályázatot 2017-ben egy helyi érdekeltségű társaság, a
DOMINVEST 2000 Kft. nyerte. A nyári szezonban még működött a hotel, azután viszont
elkezdődött a bontás, ami azóta be is fejeződött. Most egy üres területet talál az arra járó,
ahol csupán a fű nő, más nem nagyon. Hogy
mi a helyzet a szállodaépítéssel, arról Kéki Zoltánt, a DOMINVEST ügyvezetőjét kérdeztem.
- A látszat csal, a munka folyik, csak éppen nem
a látványos része - válaszol Kéki Zoltán. - Jelenleg is folyamatban van a szakhatóságokkal
való egyeztetés, a terveket várhatóan két héten
belül beadjuk engedélyeztetésre. Ezután tudjuk megkezdeni az érdemi munkát. Egy szálloda építésekor sok szempontnak kell megfelelni,
ami nagyon alapos előkészítő munkát igényel.
Ez egy kevésbé látványos feladat, viszont sokszor ezen áll, vagy bukik, hogy a megvalósuló beruházás megfelel-e majd az elvárásoknak.
- A képviselő-testület előtt már szerepeltek a
látványtervek, sőt lapunk is adott már ízelítőt
a városlakóknak az új szálloda „kinézetéről”.
Maradnak az eredeti elképzelések?
- Nem teljesen. Eredetileg a Termál Hotelt
szerkezetéig visszabontottuk volna, azt beépítve épült volna meg az új szálloda. Ezt a tervet
azonban el kellett vetnünk, így az alapoktól egy
új épületet húzunk fel, ami hasonlóan impozáns

lesz, vagy talán még elegánsabb is, mint amit
az előzetes látványterveken láttunk.
- A négy csillag marad?
- Marad természetesen. Földszint plusz 4 emeletes lesz az új hotel, 99 szoba lesz benne,
melynek kétharmada standard kétágyas, a többi superior, illetve családi szoba. A földszinten
helyet kap majd egy fodrászat és kozmetika, és
szándékaink szerint egy fogorvosi rendelő is
lenne itt. 200 fős étterem látja majd el a vendégeket, de ettől a létszámtól több vendég étkezését is tudjuk biztosítani, hiszen az első emeleten egy 400 négyzetméteres rendezvényterem
is helyet kap, ahol konferenciákat, és más eseményeket is rendezhetnek majd. Az oda érkező
vendégeket is el tudjuk látni. Fontosnak tartom
elmondani azt is, hogy a szálloda szerves kapcsolatban lesz a fürdővel, azaz a vendégek úgy
is eljuthatnak oda, hogy ehhez ki sem kell lépniük a szállodából.
- Jól hangzik mindez, mikor válik vajon valósággá?
- Mint említettem, szeptemberben várhatóan megkezdődnek a földmunkák. Szeretnénk,
ha másfél-két éven belül elkészülne a hotel, ez
azt jelentené, hogy a tervet tartani tudjuk, azaz,
2020. április végéig be tudjuk adni a használatbavételi engedélykérelmünket. Onnantól már
csak a hatóságokon múlik, hogy az első vendég
mikor lépi át a szállodánk küszöbét.
- Az üzemeltetésre vannak már tervek?
- Erről még kicsit korai beszélni, de egy-két
jó nevű szálloda-üzemeltetésben jártas céget
már megkerestünk, hogy tájékozódjunk. Akárhogyan is alakul majd, mintegy 30 embernek
munkát is tud adni a szálloda, bízzunk benne, hogy lesz elég képzett, nyelveket is beszélő szakember, akikkel együtt tudunk dolgozni.
Radácsi Zsuzsa

A szálloda egyelőre kopár helye és tetszetős látványterve.

Gyomnövény vagy gyógynövény?

Pollenszóró parlagfű és fekete üröm

Ahogy a hőséget, úgy az allergiát is rutinosan tudjuk már kezelni. A többesszám nem véletlen, hiszen sokan vagyunk. Kicsik, nagyok, idősek, soha sem volt allergiások szenvednek egyre többen a
kínzó tünetektől.
Csíp, szúr, viszket, kapar, folyik, ezek az allergia hívószavai. Ahogy jönnek, mi is úgy megyünk a patikába a vény nélkül kapható szerekért. Persze az orvosi rendelő is ott van, ahol
tesztekkel igazolhatják, hogy valóban allergiától szenvedünk, bár napjaink egyik népbetegségének tüneteit ma már szinte mindenki felismeri magán.
Antihisztamin, orrcsepp, orrsprayk, tabletták,
pirulák, gyógynövény készítmények, valaki pedig egyenesen a legnagyobb ellenségre, a parlagfűre esküszik. Parlagfűnek parlagfű az ellenszere. Az interneten több parlagfű párti videó is kering. Az egyik természetgyógyász a
parlagfű mellett kampányol, naponta elrág egy
szálat a rettegett gyomból és posztolja tapasztalatait. Ő jól van, sőt jobban! Bár az íze keserű,
kellemetlen, de a dolog működik - állítja. Mi
pedig írtjuk, kötelezően is.

Gyom- vagy gyógynövény?
Fekete üröm és parlagfű, mint az ikertestvérek.
Tudják mi a különbség a két növény között?
Ránézésre semmi. Ráadásul ez a másik tömegesen növő gyomnövény, a fekete üröm ugyanolyan tüneteket vált ki, mint a parlagfű, sőt, állítólag aki a parlagfű virágpollenjére érzékeny,
az a fekete ürömére is és fordítva.
Mégis mindenütt csak a parlagfüvet emlegetik fő
ellenségként, holott a fekete üröm párban jár a parlagfűvel a legerősebb allergiakeltők élcsapatában.
Egy kis növénytani gyorstalpalóra futottam
össze Luczai Gabi természetgyógyász, fitoterapeutával. Nem mentem üres kézzel, jobbomban parlagfüvet szorongattam, bal kezemben
egy csokor fekete ürmöt tartottam. Nem mentem érte messzire, csak a Lidl melletti kerékpárútig.

Az idén hamarabb kezdődött és tovább tart a parlagfű-szezon.
markánsabban takarít a nyirokerekben, zsírban,
- Ugyanabból a családból származik mindkét vastagbélben, gyomorban, mindenhol. Allergia
növény, a fekete ürömnek barnásabb a szára, esetén a nyálkártyát is felszárítja, így az illető
tulajdonsága, hogy a levél fonákján ezüstös a orra nem fog annyira folyni. A boltunkban nem
színe, és megnő jó nagyra, akár két méterre is. árulunk parlagfüvet, de sok más keserű hatóAz, hogy valaki allergiás rá, az nem feltétlenül anyagú gyógynövény létezik, amikkel nagyon
a fű tulajdonsága, hanem az immunrendszere jól tudjuk kezelni az allergiát, bár a keserű havan úgy lecsökkenve, hogy nem képes ellen- tóanyag elég kellemetlen ízű, de nagyon jól taállni, nem tudja kivédeni az allergéneket. Ilyen karít - tudtuk meg a fitoterapeutától.
forróság, szárazság idején a szerves folyadékok A gyógynövények szakértője után a tisztiorhiányoznak a szervezetből, így az orr nyálka- voshoz indulok, aki ilyentájt nyár derekán nem
hártyájából is, ezért azt irritálja a por, hiszen csak a tavak, folyók vízminőségét és a strandnincs elég nedvesség, utána persze beduzzad, büfék gyorskosztját ellenőrzi, hanem a pollenmert ingerli a nyálkahártyáját - mondja Gabi, szórást is figyelemmel kíséri.
majd keresztallergia helyett egy keresztkérdéssel jövök elő, vajon a parlagfű allergiára jó-e a
Patika és praktika
sokat szidott parlagfű.
- Hivatalosan nem jó a parlagfűre a parlagfű, - Ebben az időszakban a települési jegyzők felde a természetgyógyászatban azt szokás mon- adata a parlagfűirtás figyelemmel kísérése, ildani, hogy hasonlót a hasonlóval. Még a szezon letve a növényvédelmi állomásoknak a telepüelején el kell kezdeni nagyon pici mennyiség- lések külterületén, a határban annak a vizsgálaben szedni, hozzá kell szoktatni a szervezetet, ta, hogy az egyes ültetvények mennyire szen�hogy ne legyünk rá allergiásak, amikor pedig nyezettek parlagfűvel és ennek megfelelően
már valaki allergiás, akkor azért ajánlják, mert ők tudnak intézkedni. - tudtuk meg dr. Nagya parlagfű keserű hatóanyaga annyira „zsaro- györgy Erzsébettől, a B-A-Z megyei Kormányló”, a legredukálóbb. Olyannyira, hogy a leg- hivatal Népegészségügyi Osztályának vezető-

jétől. - Júliusban jó kis esők voltak, ami kedvezett a növények növekedésének, így az allergén
gyomoknak is, most pedig itt a forróság, ami a
virágzást segíti elő. Egy kicsit később szokott
kezdődni a parlagfű nyár végi szezonja, de az
időjárás miatt ez most hamarabb kezdődött, a
trópusi nyárnak köszönhetően pedig várható,
hogy hosszabb ideig tart majd a szezon és a pollenkoncentráció is sokáig lesz magas, akár október közepéig is kitolódhat a parlagfű virágzása. A csapadék jót tenne, hiszen, ha jön egy kis
eső, akár egy-két napra is, az kimossa a pollent
a levegőből, enyhülést adva az allergiásoknak.
- mondja a területileg illetékes népegészségügyi osztály vezetője. - Az interneten megtalálható pollentérképen ma már mindenki nyomon
követheti a pollenszórást, én jelenleg miskolci adatokat tudok mondani, az az állomás van a
legközelebb Tiszaújvároshoz, ahol pollenvizsgálat történik. Ezekben a napokban a parlagfűnek magas a pollenkoncentrációja, illetve az
ürömféléknek is magas tartományban található
a koncentrációja, ami sokkal erősebb allergén.
Egyre többen vannak azok, akik az ürömfélékre allergiásak. Talán mostanság ez a két legkínzóbb tüneteket okozó gyomnövény. A rutinos
allergiások már tudják mi ilyenkor a teendőjük,
vizes orrfolyás, szemviszketés, köhögéses panaszok esetén orvoshoz, tüdőgyógyászhoz, allergológushoz, fül-orr gégészhez kell fordulni.
Aki már tudja magáról, hogy valóban allergiáról van szó, az az őt érintő szezon előtt beszéljen az orvossal, de egy-két hónappal előtte már
érdemes elkezdeni beszedni az antihisztamint,
vagy azt a tablettát, amit az orvos felírt. Ezek
nagymértékben csökkenthetik a panaszokat, de
van néhány praktika is, amivel segíthetünk magunkon. Például az, hogy ne szellőztessünk sokat az allergiás időszakban sem nappal, sem éjszaka, lehetőleg naponta mossunk hajat, mert a
hajunkban nagyon sok por tud megtapadni, az
ágyneműket hetente váltsuk, és lehetőleg a szabadban keveset tartózkodjunk, különösen mezőgazdasági területeken, mert ott nagyobb a
szennyezettség, mint a városokban.
berta
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Szabadban
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Pénteken is forróság volt egész nap, javában tart még a kánikula, napközben ilyenkor csak a hűs szobában vagy a hűs habok között lehet elviselni a meleget. Este
viszont, amint lemegy a Nap, vágyunk a szabadba, a friss levegőre. Sokan a felújított Ifjúsági parkot választják, családok ugyanúgy, mint gyerekek és idősebbek.
A közelmúltban fejeződtek be az Ifjúsági park felújítási munkálatai. Mintegy 181
millió forintból újult meg a terület, új főző- és pihenőhelyek, kondipark, rekortánés salakos futópálya, játszótér is várja a látogatókat.
- Focizni szoktunk, szaladgálni, meg az akadálypályát használni - mondja Csóka
Kármen -, nagyon örülünk ennek a parknak, nagyon tetszik itt. Szinte minden nap
lejövünk, a kedvenc részem a hintázós.
Este nyolc óra van, lassan sötétedik, négy fiú még rúgja a bőrt a pályán, ők is minden nap itt vannak a nyári szünetben.
- Egyérintős játék, úgy hívják, hogy puccs - magyarázza Peremiczki István -, fél
nyolckor szoktunk lejönni és általában olyan 9-ig maradunk. Amikor már sötét
van, elmegyünk hintázni vagy a street workout-os kondigépekhez mászókázni,
vagy ténylegesen kondizni. Jó, hogy felújították a parkot, azt hiányolom csak,
hogy ide, a focipályához nem raktak lámpákat. Ha ide is tettek volna, akkor este
is tudnánk focizni, meg ilyesmi.
Pár méterrel odébb a szabadtéri fitness elemeknél még sokan tornáznak. Pár éve
már, hogy telepítették ezeket az eszközöket, azóta is nagyon népszerűek, főképp
az idősebb korosztály körében.
- Ez tiszta egészség - mondja Varga Istvánné Éva -, szinte minden este itt vagyunk, van, amikor reggel jövünk, de jövünk. A mozgás fiatalon tart, én 69 éves
vagyok, és nem szedek gyógyszert. Rengeteget biciklizek, tegnap is voltunk a Tisza-part városrészben a lecsófőzésen, oda is biciklivel mentem. Szeretek itt is
mozogni, nagyon sokan szoktak itt lenni esténként, nem ritka a sorban állás sem.
Fából készült ügyességi játékok, ezeken is sokan „egyensúlyoznak” most.
- Felmásztam és nem estem le - mutat büszkén az egyik játékra Benedek, majd keresztanyja, Szabóné Hajdu Erika folytatja.
- Most először van itt Benedek - mondja -, nálunk nyaral épp, és most van már
olyan idő, hogy le tudtunk jönni és hűsölni egy kicsit. Jártam ide futni, korábban
is voltunk már, fociztak, kosaraztak a fiúk, nagyon jó így felújítva a park, tetszenek a játékelemek, a kondipark és a futópálya is.
Zárásként igazi nyáresti hangulatba csöppenünk, egy fiatal csapat épp szalonnát
süt.
- Már öt órakor lejöttünk - mondja Kosina Csaba Péter -, szalonnát, kolbászt sütöttünk. Szerintem jó ötlet, hogy ezt így megcsinálták, nagyon hangulatos kis
hely, jól lehet szórakozni.
Fodor Petra

Népszerű újdonságok

Egy új szabadtéri kondiparkot is létesítettek a parkban, ahol saját-testsúlyos gyakorlatokat lehet végezni. Itt is sokan edzenek.
- Nemrég költöztünk ide külföldről, nagyon szeretjük ezt a parkot - mondta Józsi. - Ez a hely fedett, a természetben van, önmagáért beszél. Saját-testsúlyos gyakorlatokat lehet itt csinálni, nem könnyűek, de ha már megvan az erőnlét, onnantól kezdve elég jó.
És amit már nagyon sokan vártak, elkészültek a futópályák is. Kettő is van, egy salakos és egy rekortán burkolatú. Sokan járnak ide edzeni.
- Mindkét pályán szoktunk futni - mondta Agárdi László -, inkább a gumis felületűn, hisz ez jobban védi a térdízületeket. Rengetegen vannak most is itt, de a nagy
melegben este nyolc óra után érdemes csak lejönni, hisz akkorra hűl le annyira a levegő, hogy már jólesik a mozgás.
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Rendezvények

2018. augusztus 16.
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
Hamvas Béla Városi Könyvtár
FELHÍVÁSA

„Első lépések a digitális világban”
SZÁMÍTÓGÉPHASZNÁLATI KÉPZÉS KEZDŐKNEK!

Ingyenes 35 órás alapfokú számítógéphasználati ismereteket nyújtó képzést indítunk.
A képzés ideje: 2018. szeptember 14-től október 5-ig (10 alkalom),
hetente 3 napon (hétfő, szerda, péntek) a délelőtti órákban.
Helyszín: Hamvas Béla Városi Könyvtár (3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 37.)
Érdeklődni, jelentkezni személyesen a könyvtárban, telefonon a 06-49/542-006-os számon
vagy emailben a konyvtar@tujvaros.hu címen lehet.
Jelentkezzen bátran, segítünk eligazodni a digitális világban!

TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ
NYÁRI NYITVATARTÁS
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
Tiszaszederkényi Művelődési Háza
AUGUSZTUS 31-ig
SZOMBATI NAPOKON ZÁRVA TART!
Tisztelt Színházlátogatók!
A Sodrás Amatőr Színtársulat előadásában május 23-ára tervezett Egy bolond százat csinál
előadásra kiadott azon jegyek, melyeket az elmaradt előadás után nem váltottak vissza, 2018.
augusztus 30-áig - a jegyek bemutatása ellenében - a 2018. szeptember 18-ai előadásra beválthatóak.
A beváltás során a korábbi helyek biztosítása nem áll módunkban!
Derkovits Művelődési Központ

2018. augusztus 16.

Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár
Hamvas Béla Városi Könyvtár
Kertstílusok – kamarakiállítás
Helyszín: a könyvtár földszintje
A kiállítás szeptember 7-ig látható.
Hétfőtől péntekig, minden nap
Játszóház
A Gyermekkönyvtárban található társasjátékok, színezők
nyitvatartási időben bármikor igénybe vehetők.
Augusztus 21. (kedd) 10.00 óra
Papírszínház bemutató a Gyermekkönyvtárban
Augusztus 23. (csütörtök) 10.00 óra
Kézműves foglalkozás a Gyermekkönyvtárban

Kultúra
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Nyáresti korzó 2.

Pozitív Köpönyegforgatók

Funkys, metálos, rockos zenei korzóra csalogatta a városlakókat a Köpönyegforgatók szombaton kora este. A zenekar a Tiszaújváros
(szelfi) pontnál koncertezett
az alkalmi nyári színpadon.
- Nem jöttünk messziről, földrajzilag javarészt miskolci a zenekar hivatalosan, de
többségünk már Budapesten él, az átlagéletkorunk pedig 25 év - mondja bemutatkozásként a zenekar énekese, Peres Gergő.
- Köpönyegforgatók a zenekar neve, nem
túl pozitív ennek a szónak a jelentése.
- Lehet, de mi igyekszünk azzá tenni.
Szerintünk az. Egyébként azért választottuk, mert jól hangzott és rájöttünk, hogy
sokkal pozitívabb kifejezést tudunk adni
a szónak a zenével, miközben átépül az
emberek agyában ez a fogalom, hogy valójában mit is jelent. Egyébként, ha valaki így nevezi el a zenekarát, az eleve egy
kifordított gondolkodású szitu.
- És mi van a Köpönyegforgatók mögött?
- Humor, szófordulatok, gitár, dob, bas�szusgitár, szavak, tettek, mondatok.
- Saját gondolatok, saját dallamvilággal?
- Igen, javarészt, de volt már feldolgozás is, csak azért, mert a dal annyira a szívünkhöz nőtt.
- A stílus jellemző, vagy több között is kalandoztok?
- Hangos, populáris, rockos zenét ját-

Alapvetően populáris, rockos zenét játszik az együttes.
szunk alapvetően. Sokféle zenét szeretünk mi magunk is, ezért becsempészünk
mást is. Azt gondolom, érdemes kinyitni
az emberek fülét más dolgokra is, ezért
kicsapongunk a metál, a reggie és a funky
felé, de fontos számunkra az énekelhetőség és a befogadhatóság.
- Zenészmúltú fiatalok vagytok vagy hobbiból lett zenészek?
- Én személy szerint autodidakta módon
sajátítottam el mindent, a többiek pedig
járnak és jártak zeneiskolákba, de talán

Az idősebb korosztály is otthon érezte
magát a koncerten.
nem is ez a fő inspirációja annak, amiből
a mi zeneiségünk ered.
- Boldogultok a bőséges hazai zenei piacon?
- Próbáljuk megtalálni a lehetőségeket,
ha hívnak, megyünk, szerencsére van is
meghívás. Egyre nagyobb az igény az élő
zenére, mi is abban utazunk. Ez a mai is
nagyon jó itt a korzón, jópofa lehetőség,
pont ide illünk a vidám jellegű, természetközeli, szökőkutas zenénkkel, szeretjük az ilyen különleges helyszíneket.
berta

Ismét megtelt a „szökőkút-páholy”.

kronika@tiszatv.hu

A Tisza TV műsora
Augusztus 16., csütörtök

9:00 Héthatár: Tanévkezdés előtt - Allergiaszezon - Intézményi felújítások - Sárkányhajó fesztivál - Sport
9:15 Hétről-Hétre: Egy este a parkban - Nyáresti korzó Szederkényi jubileum - Közelmúlt - Sport
(A műsor a szerdai adás ismétlése)
Augusztus 20. hétfő
17:30 Az ünnepi megemlékezés élő közvetítése
Augusztus 22., szerda
18:00 Héthatár: Augusztus 20. - Telepítik az okos padot Tanévnyitók - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Baráti est - Szent István ünnepén - Közelmúlt - Sport
Augusztus 23., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Hollókői TérTánc tábor

Hollókő Magyarország egyetlen olyan
faluja, amely természeti környezetével
együtt az UNESCO világörökség része.
A település nem skanzen, hanem valódi,
élő faluközösség, ahol a házakat használják, múzeumként hasznosítják. A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóiként
Komlósné Oláh Mária pedagógus vezetésével június 23-28-ig TérTánc élménytáborában vettünk részt a varázslatos Hollókőn.
Nyári melegben indultunk, jó hangulatban, útközben a tájban gyönyörködve. Ez
a jó idő végig velünk volt, a frissülést hozó záporok és az azokat kísérő szivárványok pedig még szebbé tették a tájat. Mi
öten, első alkalommal vettünk részt a Budapesti Fesztiválzenekar által elindított,
a Demokratikus Ifjúságért Alapítvánnyal
közösen lebonyolított táborban. Jutalom
volt ez nekünk a sok hónapnyi felkészülés után.
A tábor, követve a TérTánc projekt mottóját, az elfogadás, a tolerancia jegyében
zajlott. A megérkezést követően megismerkedtünk az elfogadás 5 alapértékével,
amiket „ötujj-szabálynak” is neveznek:
Légy pozitív, Felelősség, Tisztelet, Elköteleződés, Biztonság.

Az öt jutalmazott.
Hamar összebarátkoztunk a táborlakókkal, akik a régió különböző iskoláiból érkeztek. Közösen vettünk részt a kézműves foglalkozásokon, a sokszínű programokon, a különböző feladatokban egymást segítve, bátorítva.
Vendégeink voltak a TérTánc Koncert
nagykövetei: Behumi Dóri és a Buda-

pest Bár, a Libri csapata, akik a könyveket hozta közelebb hozzánk, Bazsinka József, a Fesztiválzenekar tubaművésze, aki
a hangszer jellegzetességeit mutatta meg
nekünk, de foglalkozást tartott a Bélaműhely zenekar is, akik lehetővé tették, hogy
mi is kipróbáljuk a saját készítésű hangszereiket, valamint volt cigány táncház és
néptánc is.
A hollókőiek nagy meglepetésére a faluban nyomoztunk, amibe akarva-akaratlanul bevontuk a helyieket is, hiszen több
kérdésre csak ők tudták a helyest választ.
A nyomozás során megtudtuk, hogy a
hollókői várat hollók építették fel és egy
szépséges leány a hűséges madaraknak
köszönhette, hogy kiszabadult. A tábor
utolsó estjén tábortűz mellett énekeltünk,
és felelevenítettük közös élményeinket.
Új barátokat, ismerősöket találtunk, akikkel telefonszámot cseréltünk és bízunk
benne, hogy jövőre ismét találkozhatunk.
Köszönjük a lehetőséget, hogy részesei
lehettünk ennek a tábornak, ahonnan felejthetetlen élményekkel gazdagodva tértünk haza.
A táborozók nevében:
Trungel Panna és Viszóczki Flóra
3/1-es tanulók

Hirdetmények

8. oldal

Tájékoztatás

2018. augusztus 16.

Árverési hirdetmény

Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmények Önkormányzati tulajdonú

A 2018/2019-es tanítási/nevelési évre
igénybe vehető normatív kedvezmény
(ingyenes/kedvezményes étkezés):
Bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén ingyenes étkezésre jogosult a gyermek, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy
családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
• nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
• családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (138.000 Ft) személyi
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének a 130%-át
(2018-ban 119.301 Ft).
A bölcsődei ellátás és az óvodai nevelés
esetén az ingyenes étkezés megállapítása
iránt nyilatkozatot kell benyújtani.
A kérelmezőnek egy nyilatkozatot kell
benyújtania, amennyiben ugyanazon intézménybe járó gyermekei után azonos jogcímen igényli a normatív kedvezményt.
1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló:
1. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
• gyámhatóság által nevelésbe vették.
2. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult,
ha:
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szorultság alapján kedvezményre nem jogosult.
Az 1-8. évfolyamon, illetve az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulónak, törvényes képviselőjének az ingyenes/kedvezményes étkezés, a szociális alapú gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény,
valamint a személyi térítési díj megállapítása iránt kérelmet kell benyújtania,
melyhez csatolni szükséges a kérelemben
megjelölt igazolásokat.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- a TIK élelmezési csoportjánál (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
munkanapokon: hétfő, kedd és csütörtök
7.20 – 16.00-ig, szerdán 8.00 – 17.00-ig,
pénteken 7.20 – 14.00-ig
- a nyomtatvány letölthető:
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ honlapjáról www.tik.tiszaujvaros.hu
Az étkezési kérelmekkel kapcsolatosan
információ kérhető az alábbi telefonszámokon:
49/548-305 illetve 49/548-328.
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása folyamatos, de amennyiben a 2018/2019-es
nevelési/tanítási év szeptember hónapjában már igénybe kívánja venni az étkező az ingyenes vagy kedvezményes étkezést, abban az esetben az étkezési kérelmet 2018. augusztus 31-ig le kell adni.
A nyilatkozatokat/kérelmeket személyesen a Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központban (Kazinczy Ház, Kazinczy út
3. I. em. 73/1. iroda) kell benyújtani.

Alkalmazotti étkeztetés

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az intézmények alkalmazottait és a külsős étkezőket, hogy a 2018/2019es nevelési/tanítási évre vonatkozóan új étkezési kérelmet szükséges kitölteni.
• A köztisztviselők, a nyugdíjas közalkalmazottak és köztisztviselők, az önkormányzati intézmények, az állami fenntartású köznevelési intézmények, valamint az önkormányzati tulajdonú gazda-
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• családjában három vagy több gyermeket
nevelnek, vagy
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű
iskolai oktatásban résztvevő tanuló:
3. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• gyámhatóság által nevelésbe vették,
vagy
• utógondozói ellátásban részesül.
4. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult,
ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• családjában három vagy több gyermeket
nevelnek, vagy
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
Szociális díjkedvezményre jogosult az a
kérelmező:
• akinek gondozásában élő gyermeke tiszaújvárosi állami fenntartású köznevelési intézményben étkezést vesz igénybe,
valamint
• tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik és
életvitelszerűen lakóhelyén él, valamint
• akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg a
48.450 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő
szülő esetén az 54.150 Ft-ot.
Személyi térítési díj megállapítására vonatkozó kérelmet kell kitöltenie minden
olyan kiskorú gyermek, tanuló törvényes
képviselőjének, illetve 18. életévét betöltött fiatal felnőttnek, aki:
• a 2018/2019-es nevelési/tanítási évben
étkezést igényel bölcsődében, óvodában,
általános iskolában, középiskolai kollégiumban, valamint középiskolai menzán és
• a kérelmező normatív, illetve egyéni rá-

sági társaságok dolgozói a Tiszaújvárosi
Intézményműködtető Központba benyújtott kérelemre, az intézmény igazgatójának előzetes írásbeli engedélye alapján
étkezhetnek.
• Az étkeztetés az engedélyben megjelölt
intézmény éttermében vehető igénybe.
Engedélyezés után a nyomtatvány leadásával lehet az étkezést megrendelni az
élelmezési ügyintézőknél.

Az étkezési kérelmek formanyomtatványa
• letölthető a www.tik.tiszaujvaros.hu
• beszerezhető a térítési díjszedési napokon az élelmezési ügyintézőknél
• illetve a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ élelmezési csoportjánál
(Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/4.
H: 7.20-16.00, SZ: 8.00-17.00 és P: 7.2014.00)

Diétás étkeztetés

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központ tájékoztatja az érintett szülőket, törvényes gondviselőket, hogy a
2018/2019-es nevelési/tanítási évre vonatkozóan az eltérő táplálkozást igénylő
étkezés biztosításához minden régi és új
diétás étkezést igénylőnek kérelmet kell
benyújtania.
A kérelemhez érvényes szakorvosi igazolás csatolása szükséges.

A kérelem benyújtásának címe:
Kósa-Tóth Zoltán igazgató
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Helye:
Molnár Judit
Kazinczy Ház
3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em.
73/2. iroda

Gondozó munkakör

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (cím: 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére gondozó
munkakör betöltésére.
Feladatai:
- szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása (házi segítségnyújtás)
A jogviszony időtartama:
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés 4 hónap próbaidő kikötéssel
Pályázati feltételek:
- középfokú végzettség
- szociális gondozó és ápolói végzettséget (OKJ) igazoló bizonyítvány
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- bejegyzés mentes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdéseinek megfelelően
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt szemé-

lyes adatok pályázati
eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez,
Bérezés:
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba,
Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni a Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező
esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázat azonosító számát: 2252/2018., valamint a munkakör
megnevezését: szociális gondozó.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2018. augusztus 24.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-es telefonszámon lehet.

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 található építési telkeket:
Építési telkek adatai, javasolt árverési alapár
és a fizetendő árverési biztosíték
Ssz. HRSZ
Terület Árverési alapár
Árverési
(m2)
biztosíték
(Ft)
1
1493/5
1.400
12.600.000 Ft + Áfa 1.500.000
2
3
4
5

1493/34
1493/33
1493/3
1493/2

700
700
711
879

7.000.000
7.000.000
7.110.000
8.500.000

Ft + Áfa
Ft + Áfa
Ft + Áfa
Ft + Áfa

1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000

Az ingatlanokat árverésen értékesítjük a kihirdetett alapvételárról induló szabad licitálással. Licitálni a bruttó vételárra lehet.
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,
- az árverésen kizárólag a pályázók vagy meghatalmazottjaik
vehetnek részt.
Jelentkezési lap és a tájékoztató beszerezhető: Tiszaújvárosi
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda).
Megtekintés: egyénileg korlátlanul, a Polgármesteri Hivatal képviselőjének jelenlétében a helyszínen szeptember 6-án és 11-én
15:00-16:00 között biztosított.
Jelentkezési lapok benyújtási határideje:
2018. szeptember 19-én 12:00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán Bazsó Gábor munkatársnál (206. iroda).
Árverés ideje, helye:
2018. szeptember 20-án 10:00 órakor a Polgármesteri Hivatalban.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Üveghulladék begyűjtése
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy Tiszaújváros családi házas övezeteiben (Kertváros, Tiszaszederkény, Tisza-part városrész) az üveghulladékok házhoz menő
begyűjtését a közszolgáltató 2018. augusztus 20-án (hétfőn)
végzi el.
Az üveghulladék a gyűjtés napján 7 óráig bármilyen egyéb
átlátszó hulladékgyűjtő zsákban is kihelyezhető. A gyűjtőzsákban az ép, egész sörös-, boros-, pezsgős-, befőttes-, és
egyéb öblösüveget lehet gyűjteni.
A zsákban nem helyezhető el
- nem csomagolási üveghulladék - síküveg,
- ablaküveg,
- szélvédőüveg,
- zuhanykabin üveg,
- törött öblösüveg,
mert a szolgáltató ezeket a hulladékokat nem szállítja el!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Szelektív begyűjtés

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros,
Tiszaszederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött
hulladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok) házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató
a 34. héten, 2018. augusztus 23-án (csütörtökön) végzi el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Dr. Kébel Zsolt

kompenzációs listán
mandátumot szerzett képviselő
2018. augusztus 22-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

2018. augusztus 16.

Hirdetmények

Távhővezetékek rekonstrukciója

Pályázati felhívás

Konyhalány
munkakörök

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet
2 fő konyhalány munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent a közétkeztetésben szerzett tapasztalat
Feladatok:
• a szakács útmutatásai szerint, annak ellenőrzésével végzi feladatát
• a nyersanyagok szakszerű előkészítése
• a helyiségek takarítása (takarítási ütemterv alapján)
• mosogatás, fertőtlenítés
• a hulladék eltávolítása, összegyűjtése és tárolóba helyezése,
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993.
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
Munkaidő a napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet
• önéletrajzot
• bizonyítvány másolatot
• erkölcsi bizonyítványt,(visszaigazolás megléte)
• a borítékon fel kell tüntetni az 1148/2018. számot
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.08.20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.08.22.
Az állás betölthető: 2018.08.27.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: 06-49/548-308
Kósa-Tóth Zoltán
igazgató

Pályázati felhívás

Konyhalány
munkakör

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet
1 fő konyhalány munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent a közétkeztetésben szerzett tapasztalat
Feladatok:
• a szakács útmutatásai szerint, annak ellenőrzésével végzi feladatát
• a nyersanyagok szakszerű előkészítése
• a helyiségek takarítása (takarítási ütemterv alapján)
• mosogatás, fertőtlenítés
• a hulladék eltávolítása, összegyűjtése és tárolóba helyezése
Bérezés: az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993.
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
Munkaidő a napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet
• önéletrajzot
• bizonyítványmásolatot
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
• a borítékon fel kell tüntetni az 1148/2018. számot
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 08. 23.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 08. 27.
Az állás betölthető: 2018. 09. 01.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: 06-49/548-308
Kósa-Tóth Zoltán
igazgató

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.

9. oldal

Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a TiszaSzolg 2004
Kft. az elmúlt évekhez hasonlóan 2018-ban is folytatja az elöregedett távhővezetékek rekonstrukciós munkáit.
A kivitelezési munkálatok 2018. augusztus 6-án kezdődtek, és
az alábbi területeket érintik:
1. Munkácsy u. 20. sz. épülettől – Őszirózsa Idősek Klubja hőközpontig primer gerincvezeték-csere (Munkácsy u. és Teleki
Blanka u. kereszteződés- Irinyi J. u. 4.).
2. Őszirózsa Idősek Klubja (Irinyi J. u. 4. )- Tiszaújvárosi Re-

formátus Óvoda (Irinyi J. u. 2.) épületei között szekundervezeték csere.
A kivitelezés tervezett befejezési időpontja: 2018. szeptember 7.
A szükségessé váló szolgáltatáskiesés időpontjáról tájékoztatni
fogjuk az érintett fogyasztókat.
A kivitelezési munkák során előforduló kellemetlenségekért,
kényelmetlenségekért előre is köszönjük szíves megértésüket
és türelmüket.
			
TiszaSzolg 2004 Kft.

Iskolakezdési támogatás

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy évente egyszeri alkalommal iskolakezdési támogatásban részesülhet az a gyermek, illetve 23. életévét be nem töltött nagykorú
személy, aki alap- vagy középfokú köznevelési intézmény nappali tagozatán tanul, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300%-át (85.500 Ft-ot), egyedülállók esetén a 320%-át (91.200 Ft-ot), feltéve, hogy a nagykorú, illetve a gyermek
és az egyik törvényes képviselője a kérelem benyújtását megelőzően legalább
egy éve folyamatos tiszaújvárosi bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és a nagyko-

rú, illetve a gyermek és törvényes képviselője életvitelszerűen a tiszaújvárosi lakcímükön élnek.
A támogatás megállapításához csatolni
szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
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 utca 33., keddi és
csütörtöki napokon)

• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2018.
augusztus 1-jétől 2018. 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., 113. és 115.
iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Bráz György
polgármester

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy évente
egyszeri alkalommal tankönyvtámogatásban részesülhet az a köznevelési intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek, illetve 23. életévét be nem töltött
nagykorú személy, aki a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján normatív kedvezményben, vagy ingyenes tankönyvellátásban nem részesül, és családjában az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 400%-át (114.000
Ft-ot), egyedülállók esetén az 500%-át
(142.500 Ft-ot), feltéve, hogy a nagykorú, illetve a gyermek és az egyik törvényes képviselője a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve folyamatos tiszaújvárosi bejelentett lakóhel�lyel rendelkezik, és a nagykorú, illetve
a gyermek és törvényes képviselője életvitelszerűen a tiszaújvárosi lakcímükön
élnek.
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 családban 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 (1-9. évfolyamos tanulók) részesülnek.
A támogatás megállapításához csatolni
szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat, valamint - annak megállapítása céljából, hogy a kérelmező tankönyvtámogatásra jogosult - a tankönyvek árát
igazoló dokumentumot.

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 utca 33., keddi és
csütörtöki napokon)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2018.
augusztus 1-jétől 2018. 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

Tankönyvtámogatás

Ápoló munkakör

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ állást hirdet 1 fő ápoló munkakör
betöltésére.
Munkavégzés helye: Ezüsthíd Gondozóház (cím: 3580 Tiszaújváros, Bartók Béla
út 1-5.). Feladatai: az idősek otthonában
ellátást igénybe vevő teljes körű ápolása-gondozása 12 órás műszakokban nappal, vagy éjszaka, 3 havi munkaidőkeretben történő beosztás szerint.
A jogviszony időtartama: határozott idejű
kinevezés, 4 hónap próbaidő kikötéssel.
Jelentkezési feltételek:
• önéletrajz,
• általános ápoló és általános asszisztens
végzettség, vagy OKJ ápoló végzettség,
• bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem ré-

Pályázat

gebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a
Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésének megfelelően,
• hozzájáruló nyilatkozat az álláshirdetésben foglalt személyes adatok az álláshirdetéssel összefüggésben szükséges kezeléséhez.
Bérezés a Közalkalmazottak Jogállásáról
szóló törvény szerint.
A jelentkezéseket a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich
Péter Intézményvezetőhöz kell eljuttatni,
Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Jelentkezni csak a jelentkezési feltételekben
felsorolt iratok együttes benyújtásával lehet, ellenkező esetben a jelentkezés érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni

az állás iktatószámát: 2391-2/2018., valamint a munkakör megnevezését: ápoló.
Az álláshirdetés megjelentetője fenntartja magának a jogot arra, hogy az álláspályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A jelentkezések beérkezésének határideje:
2018. augusztus 21.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2018. augusztus 31.
Az állás az elbírálást követően azonnal
betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni
Poropatich Péter intézményvezetőnél a
49/548-190-es telefonszámon lehet.
Poropatich Péter
intézményvezető

Parkgondozó munkakör

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet parkgondozó munkakör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, három hónapos próbaidő kikötésével, 1 év határozott időre szóló alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- 8 általános iskolai végzettség
Előnyt jelent:
- B kategóriás jogosítvány
A pályázathoz csatolni kell:
- szakmai önéletrajzot
- iskolai végzettséget igazoló oklevélmásolatot

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- kertészeti, parkgondozási munkálatok
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 28.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve,
illetve elektronikusan a varosgazda@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-636
Kerékgyártó István
ügyvezető

Hirdetés

10. oldal

Hegesztő, kőműves, nehézgépkezelő,
csőelőkészítő köszörűs szakmunka
azonnali munkakezdéssel,
versenyképes fizetéssel.
Munkavégzés helye: Magyarország.
(A szállást, utazást a cég állja.)
Jelentkezés: a 0620/479-9542-es telefonszámon.

2018. augusztus 16.

Iroda kiadó
Tiszaújváros városközpontban.
Földszinti, külön bejáratú,
bútorozott,
két iroda+előtér+WC.
Érd.: +36 30 915 4451

Ünnepi hulladékszállítás
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás augusztus 20-án változatlanul, a megszokott ürítési rend szerint történik.
Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a szállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.
Ügyfélszolgálatok nyitvatartása:
ZÁRVA
2018. augusztus 20. hétfő			
Hulladékudvarok nyitva tartása:
2018. augusztus 20. hétfő			
ZÁRVA
A hulladéknaptárak letöltéséhez és egyéb információkért látogasson el a www.bmhnonprofit.hu
weboldalra vagy keresse fel ügyfélszolgálatunkat.
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Telefon: +36 21 3500 111
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583
BMH Nonprofit Kft.

Lezárt parkoló

SZÁLLÁS BUDAPESTEN!
Garzon lakás a Xlll.kerületben,
a Szent István Parknál 1-2 fő
részére 10.000,-Ft/fő/éj.
Foglalás:0036-70-323-8041

Tiszaújvárosi Idősek Otthonába
ápoló (OKJ 54723) és szakács
munkatársakat keresünk.
Érdeklődni a 49/542-064-es
telefonszámon lehet.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018. augusztus 17-től 21-ig a Kazinczy Ház Bethlen Gábor utcai parkolója rendezvény miatt le lesz zárva.
Kérjük, hogy a megadott időben a parkolót ne
használják, mert a gépjárműveket elszállítják.
Megértésüket és segítségüket köszönjük!
Poropatich Péter
intézményvezető

Eladó vagy hosszú távra bérbeadó Sajószögeden a tóparton 3 szintes ikerház. A ház három- generációs, vállalkozásra alkalmas, két
helyrajzi számon, dupla telken épült, 2018ban teljes felújításon esett át. Teljes berendezéssel együtt irányár: 48.000.000 Ft.
Érd.: 06-20/499-7366

Pályázati felhívás

Karbantartó munkakör

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. pályázatot hirdet 1 fő karbantartó munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
• alapfokú végzettség,
• „B” kategóriás jogosítvány,
• számítógép felhasználói szintű ismerete,
• egészségügyi alkalmasság,
• büntetlen előélet,
• önálló, precíz munkavégzésre való hajlandóság.
Előnyt jelent:
• hangtechnikai eszközök ismerete, hangosításban szerzett tapasztalat.
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai, fényképes önéletrajzot,
• bizonyítványmásolatokat.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 24.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Személyesen a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft székhelyén (3580 Tiszaújváros, Teleki
Blanka út 6. sz) munkanapokon 8-16 óra között.
• Elektronikus úton a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu e-mail címen
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. szám alatti címre
A munkakör az elbírálást követően betölthető.

Sport

2018. augusztus 16.

Kajak-Kenu

Béke Kornél
egyetemi világbajnok

Az egyetemi világ tetején.
A Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU)
1963 óta kétévente rendezi meg az Egyetemi és Főiskolai Világbajnokságot (EVB), melyen a világ egyetemistái 34 sportágban mérhetik össze tudásukat.
A hétvégén Szolnokon rendezték meg az EVB kajak-kenu versenyszámait. Az indulás jogát a felnőtt világbajnoki válogatóversenyen vívhatták ki a felsőoktatásban tanuló versenyzők,
ahová Béke Kornél a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület versenyzője, a Testnevelési Egyetem hallgatója a
szolnoki Gál Péter Istvánnal K2 1000 méteren kvalifikálta magát. A páros tavaly óta evez együtt, de így is komoly felkészülés,
több hét edzőtáborozás előzte meg a versenyt.
A szolnoki versenyükről a következőket mondta Kornél:
- A felkészülésünk jól sikerült, hazai pályán nagy reményekkel
vágtunk neki a versenynek. Tudtuk, hogy kemény lesz, hiszen
szinte minden kajakos nemzet képviselteti magát, és az olimpiai számokban mindig erős mezőny gyűlik össze. Pénteken rendezték meg a két előfutamot, ahol futamunkat megnyerve egyből a döntőbe kvalifikáltuk magunkat. Az előfutamok alapján
éreztük, hogy a legnagyobb ellenfeleink a németek lesznek. Láttuk, hogy rendkívül gyorsak, nagyokat tudtak indítani verseny
közben. Nekünk viszont az állóképességünk, az utazósebességünk az erősségünk. Taktikánkat arra hegyeztük ki, hogy futam
közben erős iramot diktálva próbáljuk meg őket úgy kifárasztani, hogy a végére már ne bírjanak olyan sebességre kapcsolni,
amelyben esetleg gyorsabbak mint mi. A taktikánk bejött.
A német egység, ahogy várták is, nagyon gyors volt az elején,
a rajt után egy hajóval vezettek, de mintegy 300 méter alatt sikerült őket utolérniük, és fél távnál már Kornélék vezettek egy
fél hajónyival, ami később tovább nőtt. Bár az utolsó 300 méteren a németek kétszer is rákapcsoltak, már nem bírták megelőzni őket, így végül ők értek elsőként a célba.
- A verseny végén úgy értékeltünk, hogy sikeres közös munkát
zártunk - mondta Kornél -, valamint abban maradtunk, hogy ez
a páros jövőre is újra összeülhet. A felkészülésemben nagyon
sokat segített az edzőm, Betlenfalvi István, az egyesületem a
TKKSE, valamint a családom is, így mindenkinek köszönöm
azt sok támogatást, amit ebben a szezonban kaptam.
A duó legközelebb augusztus végén a magyar bajnokságon a felnőtt válogatott keretbe kerülésért evez majd együtt újra.

Bowling

Döntőn gurítanak

Már csak a döntő van hátra a Cívis Kupa egyéni és csapat
bowling versenyen. A hétvégén ugyanis lejátszották a negyedik
fordulót is, melynek Debrecen mellett ismét a tiszaújvárosi Angyal Sportklub adott otthont.
Nem meglepő módon a 4. forduló után már Dosztály Sarolta került az élre kiváló teljesítményével. Válogatott versenyzőként,
EB és Világkupa résztvevőként papírformának nevezhető eredmény ez, de figyelembe véve, hogy egy számára teljesen ismeretlen terepen és olajmintán kellett gurítania, nem könnyű feladatot teljesített. Nem mellesleg a Cívis Bowling Team vendégjátékosaként szerepelt, segítve azt a jó helyezés elérésében. Valószínűleg ő és Tóth Mária a legnevesebb és legeredményesebb
női versenyző, aki valaha megfordult tiszaújvárosi pályán.
A döntő mezőnyét javarészt alkotó debreceni versenyzők mellett velük is találkozhatnak majd az érdeklődők augusztus 25-én
Tiszaújvárosban.

Vasárnapi egység
Amint arról beszámoltunk, hivatalos levelet kaptak a harmadosztályú csapatok a Magyar Labdarúgó Szövetségtől, illetve annak Versenyigazgatóságától, két nappal az új szezon első fordulója után.
„Ezúton tájékoztatom, hogy az MLSZ Versenybizottsága főtitkári utasítás alapján a 2018-2019. évi NB III osztályú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságban a szombati napra kiírt bajnoki mérkőzéseket 2018. szeptember 01. napjától (5-30.
fordulók) egységesen vasárnapi napra helyezi át” - olvasható az
MLSZ által küldött üzenetben.
Az NB III-ban eddig szombaton és vasárnap rendezték a mérkőzéseket, ezt egységesítette most a szövetség, az NB II menetrendjével megegyező módon. Az NB I-es mérkőzéseket néhány forduló múlva már ugyancsak egységesen és szombatonként fogják megrendezni néhány kivételtől eltekintve.
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Labdarúgás

Pontot nyertünk, pontokat vesztettünk

Bár a DEAC csapata számos
NB I-es tapasztalattal rendelkező játékost is felvonultatott
a hétvégi találkozón, tiszaújvárosi győzelmet reméltek a
szurkolók. A remény nem is
volt alaptalan, mert a játék
képe alapján valóban itthon
kellett volna tartani a három
pontot. Ez azonban nem sikerült.
TFC Tiszaújváros - DEAC
2-2 (1-1)
Tiszaújváros: 200 néző. Vezette: Takács
(Benkő, Soós)
TFC Tiszaújváros: Tóth Cs. - Burics,
Nagy D. (Kertész), Faggyas (Pap), Bussy,
Nagy P., Hussein (Lippai), Orosz, Illés,
Papp, Molnár
Debreceni EAC: Csúri-Ramos, Nagy
Z., Karikás, Kerekes, Spitzmüller, Bíró,
Kiss, Virág, Kónya, Nagy R. (Balogh)
32. perc: Szabadrúgáshoz jutott mintegy 24 méterre a kaputól a TFCT. A labda
mögé Nagy Dávid és Faggyas állt, és bár
mind a szög, mind a távolság az elmúlt év
alapján Faggyasnak volt kedvező, nem ő,
hanem Nagy végezte el a rúgást. A laposan ellőtt, mérnöki pontosságú labda védhetetlenül jutott a hosszú alsóba. (1-0)
41 perc: Nagy Róbert ívelte a jobb oldalról keresztbe a labdát mintegy 10 métere
az alapvonaltól. A játékszer elszállt a védők felett, így az érkező Bíró minden nehézség nélkül tudta Tóthon átpattintani a
labdát. (1-1)
82. perc: Az állandósuló tiszaújvárosi
nyomás újból szabadrúgást eredménye1. Jászberény		
2. ESMTK		
3. Eger SE		
4. Sényő			
5. Szolnok		
6. DVTK II		
7. Tállya 		
8. Sajóbábony 		
9. Debrecen 		
10.Füzesgyarmat		
11. Putnok 		
Tiszaújváros		
13. Nyírbátor		
14. SBTC		
15. Cigánd 		
16. Gyöngyös		

A hálóba tart Nagy Dávid szabadrúgása.
zett, hasonló távolságra, mint a gólnál. A
lövést Burics vállalta magára, aki kísértetiesen hasonló körülmények között juttatta a hálóba a labdát, mint Nagy. (2-1)
90. perc: Orosz választott elképesztően
rossz megoldást, a kapus és a védők közzé lőtte hátra a labdát. A játékszerre Kerekes csapott le, aki nem remegett meg a
kínálkozó helyzettől, és magabiztosan helyezte el Tóth mellett a labdát (2-2)
Egy pontot szereztünk a bajnokság egyik
legjobb játékosállományú csapatával
szemben, de a mutatott játék képe alapján
a Tiszaújvárosnak gólokkal kellett volna
felülmúlnia az ezen a napon jobbára védekező és csak egy-egy kontrára építő
debrecenieket.

Az NB III Keleti csoport állása
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Azonban ezúttal is beigazolódott, hogy
nem lehet büntetlenül ennyi helyzetet kihagyni. A Debrecen elégedett lehet az egy
ponttal, a TFCT – és a szurkolók - számára pedig vigasz lehet, hogy látszik, most
egy valóban jó csapattal tudjuk felvenni a
harcot a harmadosztályban.
Gerliczki Máté: Nem tudom elmarasztalni játékosaimat, hiszen mindent megtettek a győzelem érdekében. A mutatott
játékkal egyértelműen elégedettek lehetünk, viszont a felfoghatatlanul sok kihagyott helyzettel egyáltalán nem. A futball
hosszú távon igazságos sportág, mert a jó
csapatok sok győzelmet szereznek, és mi
ebben bízhatunk.
Madar Csaba: Izgalmas mérkőzésen
igazságos döntetlen született.
További eredmények:
Nyírbátor - Eger 0-1
Putnok - Szolnok 1-2
Sajóbábony - ESMTK 1-2
Tállya - Cigánd 4-2
Gyöngyös - Jászberény 0- 4
Sényő - Füzesgyamat 1-1
SBTC - DVTK II 1-3
Következik a 3. forduló
Augusztus 18., szombat, 17.00
Cigánd - Sajóbábony
Szolnok - Tiszaújváros
DEAC - Nyírbátor
Eger - Sényő
Füzesgyarmat - Gyöngyös
Jászberény - Tállya
Augusztus 19., vasárnap, 17.00
ESMTK - SBTC
DVTK II - Putnok

Sárkányhajózás

Lapáttal, fakanállal fesztiváloztak

Részben sport, részben kikapcsolódás a Tiszaújvárosi
Kajak-Kenu és Sárkányhajó
Egyesület által nyolc éve életre hívott Polgári Sárkányhajó Fesztivál. A szombati rendezvényen ki evezővel, ki pedig fakanállal a kezében próbál minél jobb eredményt elérni.
- Megmérettetjük magunkat a vízen, de
szeretünk főzni is - mondta a Golopról érkezett Angelovics Lajosné. Ez a harmadik
alkalom, hogy itt vagyunk.
A nap fénypontja a sárkányhajók versenye volt.
- Mi kenusok vagyunk, ezt inkább kiegészítésnek vesszük - tudom meg a „Mi az
arany vegyjele?” elnevezésű csapat tagjától, Macz Benedektől. - Felfogható egy jó
edzésnek is ez a verseny.
- Az első rendezvényünk között volt ez a
verseny, amikor létrejött az egyesületünk
- mondta az esemény szervezője, Bardóczi Krisztián. - Népszerűsítési szándékkal
hívtuk életre, hogy meginvitáljuk a környező városokat is a kajak-kenu világába.
Aztán az évek alatt kinőtte magát egy családi rendezvénnyé.

A nap fénypontja a sárkányhajók versenye volt.
Ez a hangulat jellemezte idén is a rendezvényt, volt véradás, játékos teszt, valamint majorette bemutató is. A klub új
szerzeménye, a leginkább szörfdeszkára
emlékeztető sporteszköz, a SUB is bemutatkozott. Ezen ugyanúgy kell állni, mint
a szörfön, azonban a haladást egy lapáttal
kell megoldani.
- Három SUB-unk van - mondta Bacsa

Ferenc, a TKKSE elnökségi tagja. - ezeket az egyesület vásárolta, azért, hogy a
versenyzőink kiegészítő sportként használják, de ha valaki kilátogat hozzánk,
akkor tömegsport jelleggel i ki lehet próbálni.
A sárkányhajók versenyét a „Mi az arany
vegyjele?” csapat nyerte.
borza
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Rendezvény

2018. augusztus 16.

