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Lecsaptak a nyomozók

Tiszaújváros hetilapja

Becsengettek, elkezdődött a tanév

Hagyományok, megújulás, felújítások

Hétfőn reggel becsengettek az ország általános- és középiskoláiban, megkezdődött a 2018/2019-es tanév. A nyári szünet
után újra előkerültek az iskolatáskák, benépesültek a tantermek, eljött a tanulás ideje. A nyár megannyi változást is hozott, ez leginkább az épületek állagát érinti, több intézményt felújítottak, de megújult a „tartalom” is, új képzések, tagozatok formájában. Cikkünk az 5. oldalon.

Vége a strandszezonnak

Még lehet kalandozni

Szeptember 2-án üzemelt
idén utoljára teljes kapacitással a Tiszaújvárosi Gyógyés Strandfürdő, de a kalandmedence még szeptember 23ig várja a strandolni vágyókat.
Az iskolai tanév kezdetével véget ért a
2018-as strandszezon, így az elmúlt húsz
év gyakorlatának megfelelően a strandfürdő bezárta kapuit. Bár az elkövetkezendő hetekre még kellemes késő nyári
időjárást ígérnek a szakemberek, a strand
összes medencéje már nem üzemeltethető gazdaságosan ebben az időszakban. Az
előző évek tapasztalata azt mutatja, hogy
az iskolakezdéssel párhuzamosan jelentős mértékben visszaesik mind a belföldi, mind a külföldi vendégforgalom, ezzel
jelentősen csökken a vendégszám. Tekintettel a várhatóan kedvező időjárásra
a gyógyfürdő épülete mellett közvetlenül
elhelyezkedő kalandmedence még szeptember 23-áig üzemel, amelyben több él-

Szeptember 23-áig élvezhetjük a kalandmedence nyújtotta élményeket.
ményelem (csúszda, vadvíz, különböző kásos egyhetes karbantartási időszak, okhidromasszázs) is található.
tóber 1-jétől pedig a szokásos nyitvatarSzeptember 24-étől megkezdődik a szo- tással várja vendégeit a gyógyfürdő.
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Kezdődik az iskola
„Engedjétek hozzám jönni a szavakat.”
/Sütő András/
Nézem a közösségi oldalak „iskolába menős” fotóit. Imádnivaló kölkök, nem kicsit megszeppenve, az ártatlan bárányarc szinte kötelező egyenruha. Anyuka vagy apuka, vagy mindketten mosolyt öltenek, vagy inkább erőltetnek, de a vidám külcsín mögött látom ám a láthatatlan gombócot a torokban. S hogy év végére mindegyikük mosolya igazi legyen, azt kívánom a gyerkőcöknek, hogy sokat süssön a nap ősszel is, hogy minél tovább bicajozhassanak délutánonként. Télen pedig sok-sok hóban fürdést, kirándulást, szánkózást kívánok a barátokkal. Azt kívánom, tudjanak róla a kisdiákok, hogy a fecskefarok írása bonyolult dolog ugyan, és ahányan
írják annyiféle, de mindahány gyönyörű! És arról is tudjanak, hogy
nem tragédia, ha a lila ceruza otthon maradt, mert pirossal és kékkel igazán szép lilát keverhetünk. Nyugodt ebédeket is kívánok nekik, gyors lapátolás helyett örömteli beszélgetésekkel, mert némán
enni nem jó, és mert a magyar ember bizony beszél evés közben,
mint ahogy más nemzet fiai is. S ha már itt tartunk, kívánom, hogy
a magyarságukat ne könyvekből és túlfűtött szólamokból ismerjék
meg, hanem néptánc szakkörön egymásba karolva, egymás szemébe
nézve egy gyönyörű mezőségi dallam közben. Kívánom nekik, hogy a
magolás szót sose ismerjék, esetleg a magozást, ha már borsodi kisdiáknak születtek. Kívánom, hogy engedjék őket felfedezni, tapasztalni, összefüggéseket felismerni csak úgy maguktól, könyvek nélkül
is. Kívánom, hogy a házi feladatot ők már csak a történelemkönyvekből ismerjék, az ő estéjük legyen szabad, pihentető. Kívánom,
hogy maradjanak olyan elfogadók másokkal szemben, mint amilyenek ösztönösen még ebben a korban, s hogy ne legyen az a hatalom,
amely kiközösítésre tanítja őket.
No, de visszakanyarodva az ákom-bákom írásra és a számolásra,
leginkább boldog és örömteli tanévet kívánok!
Radácsi

Vigyáznak
a gyerekekre

Rendőrök és polgárőrök állnak a forgalmasabb gyalogátkelőhelyeknél reggel héttől nyolc óráig, valamint délután fél négytől
negyed ötig. A feladatuk, hogy segítsék a közlekedést, hiszen
szeptember 3-án megkezdődött az iskola, így a reggeli és délutáni órákban megnőtt a gyalogos-, kerékpáros- és autósforgalom
is az iskolák és óvodák környékén. Ilyenkor még jobban oda kell
figyelni a kisebbekre, hiszen nekik is meg kell tanulniuk a közlekedés szabályait. A figyelő szemek egész szeptemberben vigyáznak a gyerekekre.

Sokféle

2. oldal
„Fáradságom adom az esti árnynak,
Színeimet vissza a szivárványnak.
Megnyugvásom a tiszta, csöndes égnek,
Mosolygásom az őszi verőfénynek.”

Kovács Bertalanné
(1947-2018)
Kedves Marika! Elmentél, s ahogyan Remenyik Sándor írja, átadtad mosolygásod az őszi verőfénynek. Azt a mosolyt,
mely oly sok óvodás gyermek szemében tükröződött vissza
évtizedeken keresztül.
Elmentél, de mindannyian kaptunk Tőled útravalóul valamit.
Amikor nyugdíjba vonultál azt mondtad nekünk:
„Dolgozni csak tisztességesen, lelkiismeretesen érdemes.
Máshogy nem nagyon van értelme.”
Kovács Bertalanné Marika az óvodai pályafutása alatt végig
ehhez tartotta magát. Talán ezt vették észre egykori vezetői is
és bíztak rá nagyon korán vezetői feladatokat. Óvodai pályafutása alatt jelentős részben ilyen munkakörökben dolgozott,
vezető-helyettesként, általános vezető-helyettesként és vezetőként a Tündérkert óvodában.

Az Armenia Magna Egyesület
Tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
2018. szeptember 09. (vasárnap) 16 órakor kezdődő
„II. Zenés Est” rendezvényére.
Helyszín: Derkovits Művelődési Központ színházterme.
Fellépnek:
- 162 éves arany fokozatú „Mezőkeresztesi Férfikórus”
- Audrey-M énekesnő
- Molnár András és barátai.
A rendezvényre a belépés díjtalan, térítésmentes jegyek
2018. 08. 13-ától igényelhetők a

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 rászorultak számára.
A szervezett gyűjtés 2018. szeptember 10-15. között, minden
nap 9 órától 18 óráig tart a Városgazda Kft telephelyén (Tiszaújváros, Tisza út 2/c) lévő irodában.
Az Önök adományai jelentős mértékben hozzájárulnak a nehéz
helyzetben lévő családok, gyermekek életkörülményeinek javításához. A hátrányos helyzetben lévők gyűjtési akciónk ideje
alatt személyesen, vagy a 70/333-8122, 49/333-910-es telefonszámokon jelezhetik igényüket.
A szervezők

Barát
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik 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.

Aktív részese, alakítója volt Tiszaújváros óvodai életének. Második otthona volt az az intézmény, ahol gyermekek százainak nevelésével, fejlesztésével
foglalkozott. Mindig szívén viselte az óvodások, a munkatársak és az intézmény sorsát. Nagy
szorgalommal és hivatástudattal végezte mindennapi feladatait. Ennek elismeréseként Tiszaújváros önkormányzatától több
kitüntetést is kapott. 2001-ben Tiszaújváros Közoktatásáért Életmű- díjat, 2013-ban pedig Szent István Emlékérmet.
Nyugdíjba vonulásakor egy tevékeny és tartalmas életművet
tudhatott maga mögött.
Az őszi verőfény sugarai a sírhantodat még végigsimogatják,
de szerény, kedves tekintetedet már nem érik el.
Legyen számodra csendes a pihenés! Nyugodj békében Marika!
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda közössége nevében:
Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető

Derkovits Művelődési Központ jegypénztárában,
nyitvatartási időben.
Rendezvény fő támogatója: Tiszaújváros Város Önkormányzata. További támogatók: Derkovits Művelődési Központ
és a The New Brand Phoenix Kft.
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Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot szeptember 9-ig (vasárnapig)
az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540688), majd szeptember 10-től (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár
(Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952) 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
Tisza Gyógyszertár
8-20		
8-20
8-15

Egyházi hírek
Római katolikus
Csütörtökön, pénteken és szerdán fél 9-kor, kedden és szombaton 18 órakor, vasárnap 11 órakor lesz szentmise templomunkban.
Szeptember 9-én, vasárnap 11:00 órakor tanévnyitó szentmise
lesz az állami iskolákban tanuló római katolikus hittanos gyermekeknek.

Református

Aranylakodalom

Felhívjuk nyugdíjas társaink figyelmét, hogy a 2018. évi Idősek Hete programsorozat részeként ismét megszervezzük az
ARANYLAKODALMAT.
Szeretettel várjuk minden olyan házaspár jelentkezését, akik
ebben az évben ünneplik 50., illetve 60. házassági évfordulójukat és szeretnék közösségünk előtt megerősíteni fogadalmukat.
Jelentkezni 2018. szeptember 11-ig lehet a Tiszaújvárosi
Nyugdíjasok Egyesületében (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
hétfői és keddi napokon 8-11 óráig.
Telefon: 49/440-660
Varjas Lászlóné
elnök

Tiszaújváros
2018. szeptember 6-án, csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra
lesz.
2018. szeptember 9-én, vasárnap 11 órakor kezdődik az istentisztelet. Az alkalommal párhuzamosan gyermek-istentiszteletet tartunk az imateremben.
Tiszaszederkény
2018. szeptember 9-én, vasárnap 10 órakor istentisztelet lesz.

Görögkatolikus
Pénteken 17.30 vecsernye litiával. Szombaton az Istenszülő
Szűz Mária születését ünnepeljük: 10.00 reggeli istentisztelet,
11.00 Szent Liturgia. Vasárnap 8.30 reggeli istentisztelet, 9.30
Szent Liturgia (időpontváltozás!). Vasárnap tartjuk sajószögedi templomunk főünnepét (búcsúját), az ünnepi Szent Liturgia
11 órakor kezdődik. Hétfőn és szerdán 17.30 esti istentisztelet.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Rendes János
86 éves korában elhunyt. Búcsúztatása szeptember 7-én
11 órakor lesz Sajószögeden, a Városi Temetőben.
A gyászoló család
„Csendesen alszik, megpihent végleg
angyalok bölcsője ringatja már
nem jöhet vissza, hiába hívjuk
emléke szívünkben otthont talál...”
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy Édesanyám

Iván Józsefné
(szül.: Ináncsi Ilona)

94 éves korában elhunyt. Temetése 2018. 09. 11-én (kedd)
11 órakor lesz az emődi római katolikus temetőben.
Gyászoló fia és menye

Kányási Béla
2 éve már, hogy itt hagyott bennünket.
Ez a fájó megemlékezés.
A múltba visszanézve valami fáj.
Valakit keresünk, aki nincs már.
Csak az idő múlik, visszahozni nem lehet,
szívünkben örök a fájdalom és a szeretet.
De a jók mindig élnek emlékeinkben.
Gyászoló családja, Édesanyja, fia Zoltán, testvérei
Karcsi, Katalin, keresztlánya Katinka
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. l
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Elindul a forgalom?

Körömnél épült meg
a pontonhíd

Múlt pénteken kezdődött a pontonhíd építése.
Múlt csütörtökön bontották le a körömi kompot,
és már aznap éjszaka teherautók szállították ide a
pontonhíd elemeit.
Pénteken délelőtt már meg is kezdődött a híd telepítése, a személygépjármű forgalomnak kedden adták át a hidat, arra, hogy
a buszok is itt járjanak, még várni kell.
Augusztus elsején zárták le a kesznyéteni hidat, melynek felújítási munkálatai a tervek szerint november közepéig tartanak.
Sokak mindennapjait változtatta meg ez a lezárás, hisz az árvízkor megszokott úton közlekedtek a buszjáratok, jelentősen megnőtt az utazással töltött idő. Gyalogosan és személygépjárművel a girincsi vagy a körömi komp használata jelentett kis segítséget. Már a kezdetekkor felmerült egy pontonhíd telepítésének ötlete, helyszínül előbb Kesznyétent, majd a girincsi komp
helyét vizsgálták meg. Végül a körömi komp helyén épült meg
a híd.
A Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred katonái augusztus 31-én alig néhány óra alatt építették meg a pontonhidat. A 44 méter hosszú és 60 tonna teherbírású hidat a szentesi alakulat hídépítő zászlóaljának katonái építették meg 2 parti hídkomp és 5 folyami hídkomp felhasználásával. Az alacsony
vízállás nehezítette a buszok átjutását, a próbák során fennakadtak a járművek, végül mart-zúzott hideg aszfalttal töltötték fel a
problémás útszakaszt, így már a buszok is biztonságosan átjutnak a Sajón.
A hatósági engedélyek birtokában a személygépjárművek már
kedd óta használhatják a kompot, ahhoz azonban, hogy a buszjáratok is itt közlekedjenek, még pár napot várni kell, amíg a közlekedési vállalat újratervezi szeptember elsejétől érvényes menetrendjét. A témával kapcsolatban kerestük Koncz Ferenc országgyűlési képviselőt is, aki arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy a jövő hét első felében tart majd sajtótájékoztatót a körömi pontonhídnál.
Fodor Petra

Aktuális
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Ülésezett az önkormányzat

Fejlesztések, pénzügyek, támogatások

Pénzügyi és személyi kérdések játszották a főszerepet a
képviselő-testület augusztus
30-án tartott ülésén.
Bráz György polgármester szokásos napirend előtti tájékoztatójában ezúttal is
kitért a szolidaritási hozzájárulás címén
elvont összegre. Ez 2018-ban immáron
meghaladja az 1,1 milliárd forintot. Bráz
György hozzátette, az utolsó kéthavi elvonás mintegy 260 millió forintja fedezné a Március 15. park teljes rekonstrukcióját, melynek tervei egyébként ott vannak
a „fiókban”.
Elő lehet venni viszont a Tündérkert óvoda energetikai korszerűsítésének terveit,
az e témában benyújtott pályázat ugyanis
nyertesnek bizonyult. A támogatás a beruházási költség 50%-a.
Az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. (ÉRV) - mint szolgáltató - törvényi kötelezettségének eleget téve felmérte a víziközmű rendszerek állapotát és
elkészítette az úgynevezett 15 éves gördülő fejlesztési tervet, melyet a képviselő-testület most elfogadott.
Az ÉRV 2019-ben 28,7 millió, 2020 és
2022 között 154,8 millió, az ezt követő 2033-ig tartó harmadik ütemben 387
millió forintot tervez fejlesztésre fordítani, melyre a használati, illetve bérleti díj
nyújtana fedezetet. Mindez az ivóvízközműre értendő, a szennyvízközműre vonatkozóan a fejlesztési terv nem tartalmaz
beruházási tervrészt. A feladatokat azonban itt is megfogalmazta, az ÉRV.
Állandó napirendi pontja az üléseknek a
pénzügyi tárgyú döntésekre vonatkozó
javaslat. Ezúttal viszonylag kisebb összegekről határozott a testület.
A megyei sakkszövetséggel kötött megállapodás alapján az önkormányzat idén 2
millió forinttal támogatja a Tiszaújvárosban megrendezendő „Chess ind the City”
nemzetközi sakkversenyt, mely november 8-11. között lesz. A támogatás a ver-

Poropatich Péter és Kósa-Tóth Zoltán újabb 5 évre kapott bizalmat.
senyzők díjazására, illetve a szervezési
költségek kiegyenlítésére fordítható.
A telekhatár rendezése érdekében az önkormányzat - mint tulajdonos - a sportcentrum számára megvásárol a gyógyés strandfürdő területéből egy közel ezer
négyzetméteres területet nettó 2,1 millió
forintért a TiszaSzolg 2004. Kft-től.
Az Idősek Hete rendezvénysorozaton lesz
egy bűnmegelőzési nap is, melyen bemutatják a trükkös csalásokat feldolgozó
„Vigyázat csalók!” című színdarabot. Az
előadást 250 ezer forinttal támogatja az
önkormányzat.
Két gyalogátkelő kialakítását is támogatja
a testület. A Templom út és a Szent László
út csomópontjában tervezett átkelő költsége 650 ezer forint. A Huszár Andor utca és Dózsa György utca csomópontjában
(ipari park) kiépítendő gyalogátkelő esetében még csak a tervezésről határoztak a
képviselők. Ezt egyébként a Jabil kezdeményezte, jelezve, hogy kész hozzájárulni a költségekhez.
A képviselő-testület támogatja a Birtalan
József zeneszerző hagyatékából összeál-

lított kottagyűjtemény megjelentetését, s
e célra 1,5 millió forintot biztosít a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésébe. (E témával kapcsolatban lásd még „Ha folyóvíz volnék”
című cikkünket a 4. oldalon.)
Ahogy az várható volt, a testület egyhangúlag támogatta Poropatich Péter és Kósa-Tóth Zoltán újabb vezetői megbízását
a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ, illetve a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ élére.
A posztra mindketten egyedüliként pályáztak, s a szakmai bírálóbizottságok ennek nyomán a testület - alkalmasnak
találták őket az intézmények további vezetésére. A megbízások öt évre szólnak.
Öt társasházi pályázatot is elbíráltak a
képviselők, 5.475.988 forint támogatást nyújtva a lakóközösségek energetikai, épületgépészeti felújításaihoz. A pályázat kiírása óta 32 kérelmet nyújtottak
be, a megítélt összeg 16.100.375 forint.
Az előirányzat eredetileg 15 millió forint
volt, ezt most a testület kiegészítette.
Ferenczi László

Kedden este indult meg a forgalom.

Nem lesz meleg víz
Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a fűtőerőműtől
kapott információk szerint az éves karbantartás miatt 2018.
szeptember 12-én 06.00 órától várhatóan 2018. szeptember
14-én 6.00 óráig leáll a létesítmény, ezért Tiszaújváros távhőszolgáltatással ellátott területén a használati melegvíz-szolgáltatás a jelzett időszakban szünetel.
Szíves megértésüket és türelmüket előre is köszönjük!
TiszaSzolg 2004 Kft.

Nagy mennyiségű csapadék zúdult le városunkra kedden késő délután. Pár órán át a Szent István út, az Erzsébet tér és a Zita út lakói azt hihették, hogy Velencében élnek és kanálisok veszik körbe házaikat. Mint lapunk megtudta, egy
műszaki meghibásodás is közrejátszott abban,
hogy csak órákkal később húzódott vissza a víz.

Aktuális
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Négy elismerés

Tiszaújváros szolgálatáért

2018. szeptember 6.

kronika@tiszatv.hu

Nemzedékek
tanítója

Erzsike néni 70 éve diplomázott.

Több évtizedig szolgálták a várost. A díjazottak jobbról balra: Komlósi Lajosné, Bene József Béláné, Szabó Józsefné, Szoboszlai István.
Nyugállományba vonulása
alkalmából újabb négy személy vehette át a képviselő-testület által adományozott Tiszaújváros Szolgálatáért Díj kitüntetést.
KOMLÓSI LAJOSNÉ
ügyviteli alkalmazott
Jogviszonya 1978-ban kezdődött a Tiszai
Vegyi Kombinátnál laboráns munkakörben, ahonnan áthelyezéssel került 1986ban a jelenlegi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium alkalmazásába, szintén laboráns munkakörbe. 2008. július 1-jétől a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ munkatársa lett, ahol ügyviteli alkalmazotti, adminisztrátori munkakört látott el.
Feladata az intézmény levelezésével kapcsolatos teendők, iktatási, irattári és egyéb
adminisztrációs feladatok teljes körű ellátása volt. Az új dolgok iránti fogékonysága és pozitív hozzáállása nagy szerepet
játszott a modern leíró technikák és eszközök meghonosításában és továbbfejlesztésében.
Munkáját nagy felkészültséggel és precizitással látta el. Rendszeretetének, pontosságának és lelkiismeretességének volt
köszönhető az ügyviteli feladatok zökkenőmentes ellátása. Feladatköre szorosan összefüggött az intézmény minden tevékenységével, melynek során jó és hatékony együttműködést alakított ki kollégáival.
Emberi tulajdonságaira a megbízhatóság,
az önzetlenség és a segítőkészség volt a
jellemző.
Kiemelkedő munkavégzését Tiszaújváros
képviselő-testülete 2017-ben „Tiszaújvárosért a Közszolgáltatásban” Életműdíjjal
ismerte el.
Több mint három évtizedes kimagasló tevékenysége, színvonalas, lelkiismeretes
szakmai munkája, emberi helytállása elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért
Díj” kitüntetésben részesült.
SZABÓ JÓZSEFNÉ
gondnok
Jogviszonya a Városgazdálkodási Vállalatnál kezdődött 1976-ban, ügyintéző munkakörben. 1991-től a 2. számú
Óvodában tevékenykedett 2000-ig, mint
óvodatitkár, majd 2007-től a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ munkavállalójaként dolgozott élelmezési ügyintézőként.
2009-től vállalt munkát a Tiszaújvárosi

Intézményműködtető Központnál, ahol
gondnoki teendőket látott el a Napsugár Bölcsődében, a Hunyadi iskolában,
a Széchenyi iskolában és a Tündérkert
Óvodában.
Feladata volt a gondnoksága alá tartozó
intézmények területén a karbantartással,
hibaelhárítással és takarítással kapcsolatban felmerülő problémák megoldása érdekében az egyeztetés és intézkedés, a
munkálatok felügyelete és átvétele.
Megszervezte a takarítók munkáját, a helyettesítéseket, kiosztotta a feladatokat,
elkészítette a műszakbeosztást. Lefolytatta az egyeztetéseket a rendezvényekről,
programokról, az épületek nyitásával, zárásával kapcsolatos kérdésekről.
Munkáját mindenkor a legjobb tudása
szerint, lelkiismeretesen, pontosan a TIK
és az intézmények érdekeit szem előtt
tartva végezte. Kiváló munkavégzésével
elősegítette az intézményi feladatok mindennapi gördülékeny ellátását. A munkatársaival mindenkor közvetlen és segítőkész kapcsolatot ápolt. Lehetett rá számítani a nehézségek, problémás feladatok
megoldásában is.
Közel három és fél évtizedes kimagasló
teljesítménye, szorgalma és nagyfokú hivatástudata, szakmaszeretete elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.
BENE JÓZSEF BÉLÁNÉ
iskolatitkár
Városunkban 1979-ben kezdett el dolgozni, a 3. Sz. Általános Iskolában tanított 1980-ig. 1985-ben az 5. Sz. Általános
Iskola lett a munkahelye, ahol kezdetben
képesítés nélküli napközis nevelő volt,
majd 1988-tól pedagógiai asszisztensi,
később iskolatitkári munkakört töltött be.
Minden tevékenységét nagyfokú felelősségérzet és precizitás jellemezte. Remek
problémamegoldó képességével a feladatok közötti összefüggéseket átlátta, a prioritások érvényesítését segítette. Gyakran végzett a munkakörén túli feladatokat
is a nevelő-oktató munka célkitűzéseinek
megvalósítása érdekében. Az iskolai órarendkészítésben hosszú időn keresztül kimagasló teljesítményt nyújtott.
Nagyszerű közösségi ember. Önzetlenül
segített másokon, fontos volt számára a
csapatmunka. Az intézményben töltött
évek alatt bizonyította kiváló szervezőkészségét is: bálok, intézményi rendezvények, farsangok egyik főszervezője volt.
Kiváló érzékkel kezelte a gyerekek, szü-

lők gondjait, s jól megtalálta velük a hangot. Munkatársai bizalommal fordultak
hozzá, hiteles személyiségének köszönhetően a Közalkalmazotti Tanács tagjának is megválasztották.
Kiemelkedő munkavégzését Tiszaújváros képviselő-testülete 2016-ban „Tiszaújváros Közoktatásáért Oklevél” Életműdíj kitüntetéssel ismerte el.
Városunk közoktatásában végzett közel
három és fél évtizedes, kimagasló, lelkiismeretes szakmai munkája, a pedagógia
területén elért eredményei és példaértékű
magatartása elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.
SZOBOSZLAI ISTVÁN
üvegező
1971-ben szerzett üvegező szakképesítést
a budapesti 5. Számú Szakmunkásképző
Intézetben. Iskolája befejezését követően
az Országos Szakipari Vállalatnál helyezkedett el, mint üvegező. Ennél a munkáltatónál az egész ország területén dolgozott. 1972-ben visszatért az akkori Leninvárosba, itt vállalt munkát, és azóta is a
település szolgálatában állt.
Ekkor helyezkedett el a Városgazdálkodási Vállalatnál, amely később átalakult
T-Contractor Kft-vé. 2004. július 1-jén
jogutódlással került a TiszaSzolg 2004
Kft-hez, majd átszervezéssel a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft-hez, ahonnan 2018. július 1-jén vonult nyugállományba.
Több mint 46 éves tiszaújvárosi munkavégzése alatt üvegezőként alkalmazták,
de folyamatosan igyekezett fejleszteni a
szakmai ismereteit, így ha a feladat úgy
kívánta parkettázási vagy festési munkálatokat is végzett.
A kollégákkal való kapcsolata mindig
problémamentes volt, a legtöbbjükkel évtizedeken keresztül együtt dolgozott.
A munkájára mindig igényes volt, feladatait legjobb tudása szerint precízen, pontosan látta el.
Kiemelkedő munkavégzését Tiszaújváros
képviselő-testülete 2006-ban „Tiszaújvárosért a Közszolgáltatásban” Évi díjjal ismerte el.
A tiszaújvárosi közszolgáltatásban végzett több mint négy és fél évtizedes kimagasló szakmai tevékenysége, példaértékű
munkavégzése, elhivatottsága és emberi helytállása elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.

Nagy szeretettel köszöntöttük a napokban Kuik Károlyné Tusa
Erzsébet nyugdíjas tanítónőt otthonában, Tiszapalkonyán.
Erzsike néni 70 évvel ezelőtt, 1948-ban szerzett diplomát Miskolcon a Református Tanítóképző Intézetben. Még ugyanebben
az évben tagja lett a Pedagógusok Szakszervezetének. Rubindiplomáját és a Pedagógus Szakszervezet elismerő oklevelét adta át ebből az alkalomból Drotárné Tamás Hermina járási titkár.
Kuik Károlyné 1967-től nyugdíjba vonulásáig tanított Tiszapalkonyán iskolaigazgató férjével együtt. Nemzedékek egész sorát tanította írni, olvasni, számolni. Igazi elhivatott pedagógusként mindig példát mutatott tanítványainak. A Vöröskereszt aktivistájaként segítette a rászorulókat. A 92 éves tanítónőnek felcsillan a szeme, amikor hosszú pályafutására visszaemlékezik.
Nagy tisztelettel köszönjük fáradságos munkáját, hűségét a pedagógus pályához és a szakszervezeti mozgalomhoz. Tiszteljük
lelkesedését, elhivatottságát, amellyel tanítványainak segített,
hogy képesek legyenek az életben eligazodni, a mindennapok
felelősségét vállaló emberekké válni.
Sok szeretettel kívánunk Erzsike néninek jó egészséget szerető
családja körében!
Demjén Barnabásné
a PSZ Tiszaújvárosi Nyugdíjas Tagozat titkára

Válogatás a Birtalan életműből

Ha folyóvíz volnék

Özvegye, Birtalan Judit kezdeményezésére és az
önkormányzat támogatásával kottagyűjtemény jelenik meg a tavaly elhunyt Birtalan József zeneszerző kórusműveiből.
A „Ha folyóvíz volnék” című gyűjtemény egyaránt tartalmaz
egyházi énekeket, népdal feldolgozásokat és megzenésített verseket, mintegy keresztmetszetet adva a zeneszerzői munkásságát 2000-től városunkban kiteljesítő művész gazdag életművéből.
A kiadványhoz ajánlást írt Bráz György polgármester is, aki így
zárta gondolatait.
„Ez a válogatás alapvetően Birtalan József világi és egyházi kórusműveinek állít emléket. Ám ezen keresztül megismerhetjük
magát az EMBERT. Ez a gyűjtemény ugyanis tanúskodik Birtalan József igaz magyarságáról, rendíthetetlen református hitéről is.
„És engem igaz ösvényen vezérel szent nevével/És engem igaz,
igaz ösvényen vezérel”. Így zárul Az Úr énnékem őriző pásztorom című vegyes kari egyházi éneke.
Igen, Birtalan József igaz ösvényen, igaz úton járt egész életében. Istenhívő magyarként járta ezt az utat, közösségeket, lelkeket építve, örömöt, élményt nyújtva, hitet, erőt adva sokaknak.
Büszke vagyok arra, hogy Tiszaújváros önkormányzata is hozzájárult e kiadvány megjelentetéséhez. Azt pedig nagy megtiszteltetésként élem meg, hogy én ajánlhatom figyelmükbe ezt a
gyűjteményt!”
F.L.

Tanoda

2018. szeptember 6.
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Becsengettek, elkezdődött a tanév

Hagyományok, megújulás, felújítások az iskolákban

Hétfőn reggel becsengettek az ország általános- és középiskoláiban,
megkezdődött a 2018/2019-es tanév. A nyári szünet után újra előkerültek az iskolatáskák, benépesültek a tantermek, eljött a tanulás
ideje. A nyár megannyi változást
is hozott, ez leginkább az épületek állagát érinti, több intézményt
felújítottak, de megújult a „tartalom” is, új képzések, tagozatok
formájában.

is köszönhettünk. Az előző évekhez hasonlóan
emelt szintű vizuális kultúra és idegen nyelvi
képzést biztosítunk első osztálytól kezdve. Választható tantárgy első évfolyamtól az informatika és az idegen nyelv heti egy órában. Ebben a tanévben is sok színes programmal, tanórán kívüli foglalkozásokkal színesítjük az iskolai életet. Újdonságként alapfokú nyelvvizsga megszerzésére és néptánc oktatására és is
lehetőség nyílik az iskola keretein belül, térítésmentesen a tanulóink részére. Minden feltétel adott ahhoz, hogy szép környezetben, szeretetben és békében kezdődhessen meg a 20182019-es tanév a Szent István iskolában - mondta az igazgató.

Felújított Hunyadi
Negyvenegy elsős diák kezdte meg tanulmányait a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hunyadi iskolájában.
- Az általános tantervű 1.a osztályban emelt
óraszámú dráma és tánc képzésben részesülnek a gyerekek- tájékoztatta lapunkat Hok Csaba, az intézmény vezetője. - A heti két óra táncés mozgás tantárgy mellett a választható órakeret terhére heti 1-1 órában dráma és tánc, illetve angol nyelv oktatása is történik. Az angol
nyelvet emelt szinten elsajátító tanulóink az 1.b
osztályunkban heti 5 órában tanulják az idegen
nyelvet. Az eltérő tantervű Éltes Mátyás Iskolában két első osztályos ismerkedik majd a betűk és a számok rejtelmeivel. Két tanító érkezett a tantestületünkbe a nyugdíjba vonuló kollégáink helyett. A sajátos nevelési igényű tanulóink előrehaladását 4 fő gyógypedagógiai as�szisztens segíti. Idén is 3 nyugdíjas kolléga óraadóként történő alkalmazása biztosítja a zökkenőmentes tanévkezdését.

Tizenöt kezdő évfolyam
a Brassaiban

Komoly (komor?) tekintetek az Eötvös tanévnyitóján.
xofon, trombita, harsona, tenorkürt, zongora,
gitár és ütőhangszerek) közül választhatnak a
gyerekek.
- Az országos csereprogramnak köszönhetően
sok új hangszerrel gyarapodott az iskola hangszerállománya, furulyákat, fuvolákat, klarinétokat, trombitákat, gitárokat, ütőhangszereket és pianínókat kapott az iskola - sorolta Hok
Csaba. - A hangszeres órák egyéni órák, heti
2x30 percben történik az oktatás. A hangszeres
tanulmányok mellett csoportos szolfézs órákra
kell járniuk a tanulóknak. A hangszeres oktatáson kívül az általános iskola 1. és 2. osztályos
tanulóinak zenei előképzőt indítunk. Ezeken a

Hok Csaba és a Hunyadi elsősei.
Az intézmény nyáron is mozgalmas napokat élt
át.
- Egész nyáron felújítási munkák zajlottak a
Hunyadi iskolában - folytatta Hok Csaba -, a
nyertes EFOP pályázat eredményeként új burkolatot kapott az aula és a folyosók. Új bútorzat
került 8 tanterembe, 2 irodába, és a tanári szobába is. A tornaterembe új bordásfalakat szerelnek fel. Megtörtént a wifi hálózat fejlesztése,
mely nagy sávszélességű hozzáférést biztosít.
Az iskola alapítványának segítségével újabb
két tanterembe kerül interaktív tábla. Rengeteg irat halmozódott fel intézményünkben. A
második éve zajló selejtezésnek köszönhetően mostanra felszabadult egy helyiség, melyből testnevelői szertárt alakítunk ki. A nyár folyamán megtörtént az intézmény bútorainak selejtezése is, ezeket az önkormányzat elszállította. Az oktató-nevelő munkához szükséges tankönyvek és munkafüzetek időben és hiánytalanul megérkeztek, az eszközöket az első tanítási
napon kapták meg tanulóink.

Tizenkét hangszeren tanulnak
Tizennégy pedagógus dolgozik a Hunyadi
Vándor Sándor Zeneiskolájában, ahol 12 féle
hangszer (furulya, fuvola, oboa, klarinét, sza-

foglalkozásokon játékos formában megismerkednek a gyerekek a gyermekdalokon, népdalokon keresztül a zene alapjaival. Megtanulják a szolmizálást, a zenei ABC-t, a ritmus- és
kottaolvasást, írást, előkészülnek a hangszer tanulására. Az előképzős órák heti 2X45 percesek és az általános iskolákban lesznek megtartva az osztályfőnökökkel egyeztetett időpontban, ebéd után. 2018. augusztus 31-ig 242 tanuló iratkozott be a zeneiskolába, de aki még
szeretne zenei előképzőbe beiratkozni, azokat
sok szeretettel várjuk - tette hozzá Hok Csaba.

Emelt szinten a Széchenyiben
Három első osztállyal indult a tanév a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskolában.
Összesen 59 elsős diákot köszönthetnek az intézményben. Idén is elindult az emelt óraszámú
informatika osztály a hosszú évek óta eredményes emelt szintű matematika osztály mellett,
az általános tantervű osztályban pedig boldogságóra programmal kísérleteznek ebben a tanévben.
- Iskolánkban különösebb szervezeti változások nem történtek. Nyugdíjba vonuló kollégáink helyett sikerült új pedagógusokat alkalmazni - tájékoztatta lapunkat Farkas Tivadarné intézményvezető. - A hiányzó matematika szakos

állást egyelőre belső körben meg tudjuk oldani,
jövőre meghirdetjük. A tanévtől új alkalmazottként iskolapszichológus is a segítségünkre lesz
a munkánkban. A munkaközösségeket átszerveztük. Alsós és felsős innovatív munkacsoportot hoztunk létre. Fontosnak tartjuk, hogy
alapos tervezéssel, kutatással megalapozva vezessünk be újításokat az intézményünkben. A
diákönkormányzat szervezetében is megújultunk, módosításaink a segítő pedagógus személyére és a szervezési formára egyaránt kiterjedt.
Diákbizottságokat hozunk létre egy-egy preferált területre.
- Milyen újdonságokkal, újításokkal kezdte meg
a tanévet a Széchenyi?
- A tavalyi tanévben a tankerület támogatásával közel 400 millió forint értékben nyertünk
pályázatokat a szakmai munka és a tárgyi feltételek javítása érdekében. Tárgyi feltételeink
jelentősen átalakultak. Minden pedagógus saját laptopot kapott, ezen felül két osztályra való tanulói tablet is érkezett a nyár folyamán.
Kialakítottunk egy tornaszobát, egy új csoportszobát. Több helyiségbe az informális tanulási
formának megfelelő bútorok kerültek. Néhány
osztályterem teljes berendezése kicserélődött.
Megújultak a rendkívül elavult irodák és a tanári szoba is. A földszinten és az első emeleten
új ajtókat építettek be. A tornateremben megnyitottunk két új pánikzáras ajtót. Ezzel lehetővé tettük iskolai programok megrendezését is
ebben a helyiségben. Motoros elválasztó függöny felszerelésével három részre tudjuk felosztani a termet, így több testnevelésóra tartható meg délelőtt. Az intézmény déli szárnyára pedig hamarosan külső árnyékolókat helyeznek fel.

A Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel iskolájában az első évfolyamra 270 diák
iratkozott be, tizenöt kezdő évfolyamot indítottak.
A 9. évfolyamon elektronikai technikus, pénzügy-számviteli ügyintéző, műszaki informatikus, gépgyártástechnológiai technikus, irodai
titkár, szociális gondozó és ápoló, hegesztő (2
osztály), ipari gépész, központi fűtés- és gázhálózat rendszerszerelő, villanyszerelő képzések indultak, míg a 13. évfolyamon elektronikai technikus, pénzügy-számviteli ügyintéző,
irodai titkár oktatás.
- A pedagógus létszámot folyamatosan bővíteni
szükséges, a diákok létszámának és a szakképzési profil bővülésének megfelelően - tájékoztatta lapunkat Jakab Dénes, az intézmény vezetője - Új képzéseink újabb osztályokkal bővültek: műszaki informatika, szociális gondozó és ápoló, pénzügy-számviteli ügyintéző, autóbuszvezető. Keresztféléves rendszerben minden képzésünket felnőttoktatásként is elindítjuk. Nagyszabású felújítási munkákat hajtottunk végre, a teljes csatornarendszer és több
szaktanterem is megújult.

Dráma és angol az Eötvösben
Két új képzést is indított a Tiszaújvárosi Eötvös
József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollé-

Reggeli áhítat a Kazinczyban
Két első osztály indult a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában, egy két tanítási
nyelvű és egy általános tantervű osztály.
- Negyvennyolc első osztályos diákot köszönthettünk - mondta Makkainé Chmara Marianna
igazgató, aki a szervezeti változásokról is szólt.
- A tanügyi igazgatóhelyettes szeptembertől
László Éva, jómagam pedig következő ötéves
ciklusomat kezdtem meg igazgatóként. Két pedagógusunk vonult nyugdíjba és egy matematika-német szakos tanár kezdte nálunk az új tanévet. Újdonság, hogy a reggeli áhítatot hétfőn
reggel minden tanuló részére tartja az iskolalelkész.

Negyven százalékkal többen
a Szent Istvánban
Két első osztályban 37 új kisdiákkal kezdte
meg a tanévet a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános iskola.
- A tanévet összesen 330 tanulóval indítottuk,
diákjaink létszáma az elmúlt öt évben 40 %-kal
emelkedett - tájékoztatta lapunkat Gál Benjáminné igazgató. - Szeptember elsejétől iskolánk plébánosa Pásztor Pascal atya, az új tanévben új munkatársakat, köztük pedagógusokat

Hurrá, kezdődik! - a Kazinczyban is.
gium. A tanév itt 23 osztállyal indult, összesen
597 tanulóval.
- Öt bejövő osztályunk van 117 fővel - mondta Erdélyi Lajos intézményvezető. - A hat évfolyamos gimnáziumi, a négy évfolyamos általános tantervű gimnáziumi, az emelt szintű informatika-matematika osztály mellett két új képzést is indítottunk. Új képzéseink az emelt szintű angol (a régi nyelvi előkészítő évfolyammal
indított osztály helyett), valamint az emelt óraszámú dráma-média. A törvényi változásokból
kifolyólag szakgimnáziumi képzést ebben a
tanévben sem indíthattunk, valamint nem indíthatjuk már az érettségire épülő pénzügyi-számviteli ügyintéző képzést sem. A gimnázium vezetésében nem történt változás, a kollégium
élén viszont igen, ebben a tanévben a megbízott kollégiumvezető Makrai József.
Fodor Petra

Aktuális
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A fejlesztés gyermekbetegsége

25 éve a betegek szolgálatában

Jubiláló családi patika

2007-ben „Az év patikája”
címet nyerte el a polgári Főnix patika a Magángyógyszerészek Országos Szövetségétől, főgyógyszerészük, Szrogh
Károlyné pedig 2012-ben „Az
év gyógyszerésze” lett a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság és a Magyar
Gyógyszerészi Kamara pályázatán.
A tiszaújvárosi család 25 évvel ezelőtt
családi vállalkozásként nyitotta meg patikáját partnervárosunk, Polgár főutcáján.
Kettős jubileumot köszöntött Polgár város polgármestere, Tóth József, aki megnyitóbeszédében a település fejlődéséről,
átalakulásáról is beszélt a patika szabadtéri születésnapi rendezvényén.
- 2018 egy különleges év számunkra, 25
évvel ezelőtt visszakapta a település a városi rangját, ezért a programjaink is a jubileum jegyében zajlottak. A másik ünnepeltünk a jubiláló Főnix patika pedig éppen 25 évvel ezelőtt „bekopogtatott” Polgárra, hogy egy családi vállalkozás keretében egy korábban nem megszokott, járatlan úton, magánpatikaként szeretne
boldogulni. Korábban az állam szervezte meg a gyógyszertári ellátást, a tiszaújvárosi Szrogh család ebben úttörő szerepet vállalt, a polgári piactér hátsó részében megnyitották saját patikájukat - emlékezett vissza a kezdetekre a polgármester, majd dr. Szrogh Károlyné főgyógyszerész köszönte meg a város és a lakosság együttműködését, szeretetét. Az ünnepség után vele beszélgettünk szakmáról, életútról.
- Emlékszik még, hogyan kezdődött?
- Már három éve pályaelhagyó voltam a
TVK minőségbiztosítási osztály vezető-

A Főnix 25 éve kopogtatott be, mondta Tóth József, a városi rangját szintén 25
éve visszanyert Polgár polgármestere.
szítményünk van. Nagyon megváltozott a
munkánk is az elmúlt 25 év alatt. Amikor
indultunk, akkor külön pénztárak voltak,
kiárazta a gyógyszerész, sőt volt olyan
patika is, ahol külön árazó volt, az ember elment a receptjével, majd a pénztárosnak kifizette, aztán visszajött és megkapta a gyógyszert, és persze akkor is ellátták jó tanáccsal. Ma már számítógépen van minden, sőt az e-recept bevezetésével egy olyan biztonságos gyógyszerellátás van kialakulóban, ami biztosítja
azt, hogy pontosan azt kapja a beteg, amit
felírtak neki. Nyilván ennek van egy csomó gyermekbetegsége, mert ha véletlenül
rossz jogcím lett bejelölve, vagy nem az
a fajta gyógyszer, vagy nem az a men�nyiség, akkor az orvosnak ezt vissza kell
vonnia és új receptet kiadni. Ez egy kicsit macerás a betegeknek, de az a jó hírem van, hogy mindenki a saját gyógyszerét a saját TAJ számával és személyi
igazolványa felmutatása mellett a vénykí-

Az érdeklődők és a szülinapi torta.
jeként, és menet közben 1992-ben megszületett az a törvény, ami lehetővé tette, hogy magángyógyszertárak nyíljanak.
Akkor, a család unszolására, nagy boldogsággal átjöttünk Polgárra, mert lakosságszámhoz van kötve a gyógyszertárak
alapítása és Tiszaújvárosban már akkor
nem volt erre lehetőség, így bekopogtattunk Polgárra és a főúton, az üzletsoron
megnyitottuk a Főnix patikát.
- Ma már e-receptet kapunk, a patikák
modernek, a gyógyszerkiadás néhány
gyógyszertárban már robottechnológiával történik. Sok minden változott?
- Igen, valóban. A 25 év alatt megváltozott a gyógyszertárak működése és a betegek gyógyszerszedési szokásai is. Emlékszem, amikor indultunk, akkor a
gyógyszerek zömét csak receptre lehetett megvásárolni, volt körülbelül 920 féle készítmény forgalomban és százalékos arányban kellett érte fizetni. Ezzel
szemben ma a recept nélkül vásárolható
gyógyszerek óriási nagy palettát képviselnek, 35-38 ezer készítmény van forgalomban, igaz egy-egy patika ennek csak
a töredékét tartja, de a gyógyhatású termékekkel együtt nekünk is 9-10 ezer ké-

sérő nélkül is megkaphatja, ilyenre eddig
még nem volt példa.
- Benzinkúton, drogériákban is hozzá lehet már jutni recept nélkül kapható készítményekhez, sőt az internet is széles palettát kínál, ott viszont az ismeretlen eredetű (gyógy)szerektől kell óvakodnunk. Mit
mond erre a szakma?

2018. szeptember 6.

Dr. Szrogh Károlyné
- Gyógyszerhamisítás tulajdonképpen
nem fordulhat elő, mert egy nagyon zárt
rendszerben kapjuk a gyógyszereket, sőt
a jövő évtől minden doboz gyógyszer külön kóddal lesz ellátva, tehát a gyártástól
egészen a betegig a gyógyszer útja nyomon követhető lesz. Egyébként eddig is
nagyon szigorú szabályok voltak érvényesek a gyógyszerforgalmazásra. Gyógyszertárban hamis gyógyszert biztos nem
lehet kapni, az internet már más kérdés,
hiszen nagyon egyszerű ma már rákeresni a neten, hogy melyik terméket, hol lehetne olcsóbban megvásárolni, én viszont
mindenkit óva intek attól, hogy ismeretlen eredetű, bizonytalan honlapról terméket vásároljon. Mi azt szeretjük, hogy ha
a betegnek valami problémája van, vagy
csak az egészségét szeretné megőrizni, akkor hozzánk fordul és mi segítünk
neki. A legfontosabb a gyógyszerellátásban, hogy minden gyógyszertárban lehet
gyógyszert kapni, de attól, hogy lehet valahol gyógyszert kapni, nem biztos, hogy
ilyen sikeres életutat tud maga mögött az
ember. A gyógyszer mellé pedig nagyon
fontos az információ, amit ha megkap a
beteg, akkor nyilvánvalóan oda fog vis�szamenni legközelebb is, ahol néven szólítják, tudják a problémáit, ahol ismerik
az előéletét, és tanácsot adnak neki.
berta

Számos program várt a résztvevőkre, így a gyerekekre is.

Késnek
a vízdíjszámlák
Hónapokat késő vízdíjszámlák teszik próbára a tiszaújvárosiak türelmét, azonban a probléma nem
csak városunkat érinti. Fejlesztik az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. informatikai rendszerét, és az átállás nem zökkenőmentes.
A fogyasztók márciusban kaptak utoljára számlát, levélben viszont mindenkit értesítettek arról, hogy technikai okok miatt áprilisban és májusban az ügyintézésben, így a számlázásban is
fennakadások várhatóak. Azóta eltelt három hónap, mégsem
érkeztek meg időben a sárga csekkek. Információink szerint a
szolgáltató megkezdte a vízdíj kiszámlázását, ami heteken belül
minden háztartásba megérkezik majd. Alexa Otília még nem kapott vízdíjszámlát.
- A szomszédasszonyom viszont már mondta, hogy neki érkezett számla – mondta Otília.- Sőt, kettőt is kapott, de a befizetési határidőket tekintve a két számlát ugyanabból a nyugdíjból
kell kifizetnie.
Az ügyben megkerestük az Észak-magyarországi Regionális
Vízművek Zrt.-t, hogy megtudjuk, mikor és hogyan számlázzák ki a felhalmozott tételeket. Kérdésünkre e-mailben kaptunk
választ:
Tisztelt Felhasználóink!
Az elmúlt időszakban elindult az ÉRV. Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. háttérfolyamatainak és rendszereinek
fejlesztése. A fejlesztéseknek köszönhetően hosszú távon az ügyintézés egyszerűbbé és gyorsabbá válik, így Ügyfeleink is kön�nyebben kaphatnak választ kérdéseikre, kéréseikre.
Az informatikai rendszer átállása érinti a felhasználói tömeges
számlák kibocsátását is.
A számlázás egyes felhasználói csoportoknál már megkezdődött, amely folyamatosan kiterjed valamennyi Felhasználóra.
Az eddig eltelt időszakban ki nem állított számlák kiküldésénél,
illetve a fizetési határidők meghatározásánál Társaságunk arra törekszik, hogy a Felhasználók érdekeit a lehető legteljesebb
mértékben figyelembe vegye.
Az elkövetkezendő időszakban még nem a normál rendnek megfelelően kerülnek a számlák kiállításra, de a visszamenőleges
időszak ki nem számlázott mennyisége nem egy számlában lesz
majd kiterhelve.
Köszönjük a Tisztelt Felhasználók eddigi türelmét és megértését!
Kérjük, hogy amennyiben a kézhez kapott számlákban, felhasználói adatokban bármilyen eltérést tapasztal, akkor azt Társaságunk felé szíveskedjen jelezni.
Tisztelettel: ÉRV Zrt.
Arról azonban továbbra sem kaptunk tájékoztatást, hogy az elmaradt öt havi számlát hány tételben és milyen ütemezésben
kell majd teljesíteniük a fogyasztóknak.
ema

Autóbuszjáratok menetrendje
a Tisza-szigetre
a „Hajdúk a szigeten” rendezvényre
2018. szeptember 15. (szombat)
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza-szigeten megrendezendő „Hajdúk a
szigeten” című 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 indul).
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-kor indul.
Tiszaszederkény – Tisza-part városrészt érintő járatok (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) – Tiszapart városrész - 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. kocsiállásról indulnak.
Járatok Polgár – 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

2018. szeptember 6.
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Nyolcadik Csibetábor

Belekóstoltak az iskola életébe, ahogy a nyereménytortába is.
Az idei év sem múlhatott el az Eötvös József Gimnázium hagyományos Csibetábora nélkül.
2018 augusztusának végén három csodás napot töltöttünk Nagyvisnyón. A tábor nagyon jó hangulatban telt, az újonc eötvösisták belekóstolhattak iskolánk légkörébe. A táborban rengeteg
programmal szórakoztattuk a csibéket. Öröm volt nézni, hogy a
kicsikből és a vezetőkből alkotott csapatok milyen hamar összeszoktak, és mennyire élvezték a közös munkát.
A feladatok közül a legnépszerűbb az éjszakai bátorságpróba volt, de az újdonságnak számító erdei túrán is remekül mulattunk. Azt hiszem a táncolás, éneklés, valamint a különböző sport-, illetve akadályversenyek is fergetegesre sikerültek,
mindenki megtalálhatta a személyiségéhez leginkább passzoló
programot.
A felsőéves csapatkapitányokkal bízunk abban, hogy a hozzánk
érkező új diáktársaink jól érezték magukat, barátságot kötöttek
leendő iskolástársaikkal, megismerték osztálytársaikat, és sokat
nevettek egy-egy feladat közben.
És hogy miért szerettem a Csibetábort? Mert szerintem ez a tábor nem csak a hetedikeseknek és a kilencedikeseknek, hanem
nekünk, csoportvezetőknek és tanárainknak is nagy élmény volt.
Örülök, hogy szervezőként részese lehettem egy ilyen rendezvénynek.
Szaniszló Katalin 12.B

Hit/Élet
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Pascal atya az új plébános

A hit közös vezérfonalán

Mozgalmas napokat él most
át városunk új római katolikus plébánosa, Pásztor Pascal. Az atya szeptember elsejétől teljesít szolgálatot egyházközségünkben. Egerből
érkezett, a Fájdalmas Anya
plébániáról, most ismerkedik
a várossal, a gyülekezettel, az
iskolával.
- A felvidéki Nagymihályon születtem mondja Pascal atya -, 1996-ban szenteltek pappá. Két bátyám van, akik szintén
papok, és amikor ‚87-ben érettségiztem,
utána Seregély érsek úr felvett a szemináriumra. A rendszerváltás után természetesnek tűnt, hogy Egerben kezdem a tanulmányaimat. Röviden ez a története annak, ahogy eljutottam a szentelésig.
- Merre vezetett utána az útja?
- Az első kápláni helyem Kazincbarcikán volt, három évig tartott ez az időszak, nagyon a lelkembe zártam az ottaniakat, és azt hiszem, hogy ők is engem.
Sok mindent a mai napig ahhoz a közösséghez hasonlítok. Sok fiatal volt, családok, jó közösség. Onnan Sátoraljaújhelyre kerültem, ahol örömmel vettem részt a
katolikus iskola életében, az indulás utáni folyamatban. Ezt követően Ózdra kerültem egy évre, majd onnan az első plébánosi helyemre, Pácinba, ahol még kilenc kisebb település tartozott a plébániához. Itt három évig voltam, majd Jászalsószentgyörgyre vitt utam. Ott még másik két település tartozott hozzám a kez-

Pascal atyának már kispap korában tetszett a tiszaújvárosi templom.
- Tiszaújvárosban két egyházi iskola is
működik, Ön szerint mi a mai világban a
jelentősége, szerepe a vallásos nevelésnek?
- Szívügyem az iskola, nagyon örülök,
hogy Tiszaújvárosnak van katolikus iskolája. Részben a társadalom részéről komoly igény van erre. A hit belülről fakad,
az emberek nagyon keveset tudnak, vagy
másként tudnak a hitről, mint ahogy kellene tudni. Ennek a hiányát a felnőtt generáció érzi magában és a gyermekeik
számára fontosnak tartják - még a nem
annyira hívők, nem isten útján járók is - ,
hogy talán a keresztény kultúra miatt többet tudjanak róla. De nagy többségük hit

Pásztor Pascal

Remek volt az erdei túra is.

Tóvizsgálat

A hét elején az önkormányzat felkérésére felmérték a Dísztó halállományát, illetve vízszintjét.

Évadzáró horgászverseny
A Zabos Géza Horgász Egyesület 2018. szeptember 15-én
(szombaton) évadzáró horgászversenyt szervez a sajószögedi Erdészeti tavon.
Program:
Gyülekezés: 7.00-tól
Sorsolás: 7.30-tól
Verseny: 8.00-11.00-ig
Eredményhirdetés, tombola: 11.30-tól
Nevezési díj: 1.000,- Ft/fő, mely a helyszínen fizetendő.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Makó Zoltán
versenyfelelős

Az atya, ha erre járt, mindig elmondott egy miatyánkot.
detekben, majd az egyik helyre érkezett
egy atya, úgyhogy két településen voltam
11 évig. Majd 2015-ben Egerben a Fájdalmas Anya templomban voltam plébános, 2016-ban megkaptam hozzá Felsőtárkány, Felnémet, illetve Szarvaskő településeket és most szeptember 1-jével Tiszaújvárosba kerültem. És ettől a pillanattól tiszaújvárosinak érzem magam.
- Milyenek az első benyomásai városunkról, rólunk?
- Nagyon pozitív, szeretném megköszönni mindenkinek a szeretetteljes fogadtatást, akár a vasárnapi szentmisén, illetve előzőleg a nehéz fizikai pakolás közepette. Tiszaújvárosról annyit mindenképp szeretnék elmondani, ami érdekes,
hogy a Jóisten a lelkemet úgy irányította,
hogy amikor kispap koromban megtudtam, hogy itt épült egy új templom, akkor
valami képeslapon megnéztem és nagyon
tetszett. Aztán később káplánként a kollégáktól hallottam, hogy van itt egy induló lelkes fiatal közösség, ennek a jónak a
hallatán, amikor mentem az autópályán és
láttam kiírva, hogy Tiszaújváros-Nyékládháza, mindig elimádkoztam ezért a városért - most már 20 éve - egy miatyánkot. Így amikor érsek úr erre kért, akkor
örömmel mondtam rá igent, annak ellenére, hogy Egerből három év múlva nem
volt könnyű eljönni lelkileg.

szempontjából közelíti meg, és azt várja
tőlünk, hogy a gyerekeket megóvjuk mindenféle társadalmi szellőtől, ami esetleg
rossz irányba vinné őket. Az iskola tartása és lelkülete azt sugallja a gyerekeknek,
hogy imádkozzanak a családjukért, tanáraikért. És nyilvánvaló, ha valaki valakiért imádkozik, azzal valamilyen lelki rokonságban van, nem csak a családban. A
szülők biztosak lehetnek abban, hogy ha

távol kerül a gyermekük, és este imádkozik a szüleiért, akkor rossz úton nem jár.
Fog róluk gondoskodni, fog rájuk gondolni, szeretettel, hálával. Nem szűnik meg a
kapcsolatuk azzal, hogy felnő a gyerek,
mert az isten közöttük van kapocsként.
- Vannak-e tervei, elképzelései a jövőt illetően?
- Véleményem szerint komoly lehetőség a plébánia közösségi terme. Nagyon
fontosnak tartom, hogy szívesen jöjjenek
az emberek, akár egy előadásra, akár közös imádkozásra, hogy tudjanak egymással beszélgetni, barátkozni. Az mindenképp terveim között van, hogy a meglévő
közösséget erősítsem, gyarapítsam, talán
mások is kedvet kapnak. Tisztában vagyok vele, hogy a lelkileg és szellemileg
igényes embereknek nem sok lehetőségük van, még egy nagyobb városban sem
mindenféle programok mellett arra, hogy
sokan ismerjék egymást, tudjanak egymásról, segítsenek egymáson, vagy egyszerűen csak beszélgessenek egy közös
vezérfonalon, a hit fonalán.
Fodor Petra

A plébános célja, hogy erősítse, gyarapítsa a meglévő közösséget.

Kitekintő

8. oldal
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Friss alapanyagokból különlegeset

Szerbiában is nyert a bőrén sült fogas
A halászléfőző fesztivál egyik nyertese volt a Tiszaújvárosi Fiatalok
csapata, élükön Horváth Sándorral, aki bőrén sült fogas filét tálalt a zsűri elé, mangalica baconbe
göngyölt spárgával és gorgonzolamártással, az íz- és látványélményt
némi gránátalmával is fokozta.
Itt, a Tisza-szigeten kapott meghívást Szerbiába, az Adai halnapokra, a felkérésre örömmel
mondott igent.
- Augusztus 26-án volt a verseny - mondta Sándor -, örülök, hogy nem hagytam ki. Édesapámmal, egy volt egyetemi évfolyamtársammal és
az ő barátnőjével mentem. A zsűri elnöke Tógyer Gyula volt, a mi csapatunk a dunaújvárosiaké mellett kapott helyet, összesen 8 magyar
csapat vett részt a versenyen. 146 csapat 168
ételt főzött, három díjat is hazahoztunk, sült hal
kategóriában az első helyen végeztünk, megkaptuk a szervezői első díjat és egy különdíjat
is. Sokan odajöttek hozzánk fényképet készíteni, örültek a magyar csapatoknak. Ugyanazt
készítettem, mint itthon, pontosan azért, mert
kíváncsi voltam, hogy egy teljesen más összetételű zsűrinek ízlik-e.
- Milyen volt a fogadtatás a szerbiai versenyen?
- Örültek, hogy nem a hagyományos ízeket
kóstolják, hogy nem halászlevet főztem és nem
is pörköltet. Sokan meglepődtek például, hogy
honnan tudtam friss zöld spárgát szerezni. Ez
is kalandos volt egyébként, mert aznap reggel
egy miskolci áruházban akartam megvenni, ott
nem volt, így onnan telefonáltak egy budapesti
áruházukba, ahol félretették nekem. Így elmentünk érte, de végül sikerült friss spárgát venni.
Mindent a friss alapanyagért.
- Az egyetemen mást tanultál, mégis egyre
többször látunk főzőversenyeken. Mikor kezdődött ez a szenvedély?
- A Miskolci Egyetemen végeztem, a Műszaki Földtudományi Karon, mint geográfus. Főzni 10-11 éves koromban kezdtem el, emlékszem, az egész egy lecsóval kezdődött, aztán
már hagyták, hogy mást is főzzek. Szeretek kísérletezni a konyhában, igaz, van hogy nem sikerül az étel, de ezt meg is szokták mondani.
Szeretem az építő jellegű kritikákat, hiszen ezáltal fejlődök. Örülök, ha elmondják a véleményüket, hogy min változtassak, így próbálok
egyre jobb lenni.

kronika@tiszatv.hu

- Gondolkodtál már a váltáson?
- Igen, szeretnék a főzéssel komolyabban foglalkozni, tanulni, és talán egy kis beülős helyet, vagy mozgóbüfét nyitni, ahol nincs sokféle étel, inkább különlegességek.
- A család mit szól a hobbidhoz? Ők is szeretnek főzni?
- Örülnek neki. Persze akkor is finomakat
eszünk, ha nem én főzők, anyukám jól süt, és
a húgomék is kísérleteznek a főzéssel. A kedvenc ételem a juhturós sztrapacska, ezt édesanyám szokta készíteni. Vannak otthon fűszernövényeink, ezeket szeretjük magunk termeszteni, ha már van helyünk, akkor használjuk is
ki. Szerintem az a jó étel alapja, hogy friss és jó
alapanyagokból készüljön.
- Ma van a 24. születésnapod, ilyenkor az ünnepelt főz?
- Lehet, hogy pizzázunk egyet, de persze ez
saját készítésű lesz, kemencében. Főzni majd
csak a jövő héten fogok, meghívtak ugyanis
Putnokra, az országos vadásznapokra, itt szarvas bélszínt készítek majd.
Fodor Petra

A csapat és Tógyer Gyula, a zsűri elnöke. A kép jobb szélén Horváth Sándor, aki idővel mozgóbüfét, vagy egy kis „beülős helyet” szeretne nyitni, ahol különleges ételeket kínálna.

Bőrén sült fogas filé mangalicasonkával
göngyölt zöld spárgával és gorgonzola mártással
Hozzávalók 4 főre:
1,5 kg fogas filé
450 g zöldspárga
250 ml zsíros tejszín
100 g gorgonzola
100 g házi füstölt sonka
100 g vaj
50 g cukor
3 gerezd fokhagyma
1db gránátalma
só
bors
szerecsendió
Elkészítése
Első lépésben a fogas filéket mindkét oldalán
besózzuk, majd hűtőben 1 órát pihentetjük. A
spárgának eltávolítjuk az alsó fás részét, erre
a legegyszerűbb és legbiztosabb módszer egyszerűen letörni kb. az alsó 2-3 cm-es részt.

Egy fazékban felteszünk vizet forrni pici sóval
és literenként 1 ek cukorral a spárgának.
A gorgonzola mártással kezdünk, ennek kell
ugyanis a legtöbb idő. Egy pici vajon aranybarnára pirítjuk a szeletekre vágott fokhagymát, ha ez kész, kiszedjük a megpirult darabokat a fazékból és beleöntjük a tejszínt. A tejszínt nem szabad felforralni! Amikor elkezd
gőzölögni, akkor beletördeljük a kéksajtot és
folyamatosan kevergetve felolvasztjuk, ezu-

tán még kb. 5 percig kavargassuk, amíg picit
elkezd sűrűsödni. A végén pici borssal és egy
pár reszelésnyi szerecsendióval ízesítjük.
Ha felforrt a víz beletesszük az előzőleg megtisztított spárgát és nem lobogó vízben 6-7
percig főzzünk, majd hideg vízbe helyezzük,
hogy ne főjön tovább.
Egy serpenyőt felforrósítunk, kevés vajat helyezünk bele és egy megroppantott fokhagymát, ebbe helyezzük bele bőrével lefelé a
halfilét és nem piszkálva kb. 3 percig sütjük,
amíg a bőre aranybarna nem lesz, ezután megfordítjuk és további 1 percig sütjük a halat. (Ez
az idő kb. 2 cm vastag filére értendő).
A lehűtött spárgát egyenként házi sonkába tekerjük, majd a hal mellett picit a vajban átmelegítjük.
Tálaláskor kevés gránátalma maggal szórom
meg az ételt.
Jó étvágyat!

Sport- és egészségnap Sajóörösön

A múlt szombaton nyárzáró rendezvényként második alkalommal
rendezte meg a Sajóörös Községért Közalapítvány az Egészségés Sportnapot a sajóörösi Mándy
kastély kertjében.
Mint arról többször beszámoltunk a kert újjáéledése a sikeres MOL Zöldövezet pályázatnak
köszönhetően 2017 áprilisában kezdődött el.
Számos rendezvény során több száz lelkes önkéntes új fákat telepített, utakat alakított ki, padokat, asztalokat készített, füvesített, virágosított. A projekt zárása 2018. május 1-jén volt. A
közösségépítésen, önkéntességen túl cél volt az
is, hogy a falu központjában méltó rendezvényhelyszín, pihenőpark jöjjön létre.
A rendezvényen több mint kétszáz fő vett részt,
a regisztrációkor mindenki kapott almát. Mészáros-Vincze Annamária az alapítvány kuratóriumi elnöke megnyitójában elmondta, hogy
a szeptember 1-jei egészség- és sportnap célja,
hogy felhívjuk az emberek figyelmét az egészséges élet fontosságára, a megelőzésre, a segítségnyújtás fontosságára, valamint lehetőséget
biztosítsunk a sajóörösi és környékbeli sportegyesületeknek, hogy bemutatkozzanak, tagokat
toborozhassanak. A megnyitót követően Járási
Zoltán citera előadása következett, aki a Tiszaújvárosi Derkovits Citerazenekar, valamint a
Kisbocskor tagja, majd Csányi Lóránd két verset mondott el.
Ezt követte a Legszebb Virágos Kert díjátadó
ünnepsége. A pályázatot tavasszal a Sajóörös
Községért Közalapítvány írta ki a település la-

kói számára, nyereményük a helyi kertészetekben (Virágsziget és Sa-jó Kert) levásárolható vásárlási utalvány, amivel tovább szépíthetik kertjeiket. A település idén nevezett a Virágos Magyarország pályázatra, a közönségszavazáson az 1000 fő feletti települések kategóriájában 58 település közül a 12. helyen végzett.
A sportegyesületek standokkal és bemutatókkal voltak jelen, a sajóörösi egyesületek közül a
Maradj Mozgásban SE aerobik és természetjáró szakosztálya, a Borsodi RC Modell Fórum,
Sajóörös KSE (foci), a tiszaújvárosi egyesületek közül a TIFIT SC Dance Fitness csapata,
a Pepper SE, a Karakter Alapfokú Táncművészeti Iskola, a Fitt Dance. A távolabbi városokból érkező egyesületek a Mondjunk Mancsot
Egyesület terápiás kutyákkal, a PG Infi önvédelmi bemutatóval, Szemán János, „barantás”
és segítői felejthetetlen lovas-íjász programokkal várták a látogatókat.
Az érdeklődők számára Kertai-Cseresnyés Beáta egészségmentor - aki 24 éve tevékenykedik a
fitness-wellness területén - egyórás BEACTIVE
komplex tornát tartott. Ezt követően a kastélyban Dr. Pető Gabriella orvos, természetgyógyász, fitoterapeuta, fülakupunktúrás addiktológus tartott előadást egészséges étkezésről, életvitelről, majd F. Nagy Zsuzsanna a Zöld Kapcsolat Egyesülettől a sajóörösi bicikliútról, valamint a kerékpározás jótékony hatásáról beszélt.
A rendezvényre kilátogatókat egész nap egészségsátor is várta, a település háziorvosa, Dr.
Farkas Ilona és asszisztense, Timkó Szilvia
egészségügyi méréseket végeztek, valamint

Sportos, egészséges programok vártak a kilátogatókra a Mándy kastély megújult kertjében, ahonnan nem hiányozhatott a humor sem.
a KH-Med munkatársai az elsősegélynyújtás
főbb lépéseit mutatták be. Az érdeklődők kipróbálhatták Szabó Csilla tibeti hangtál terápiáját, megkóstolhatták a Tea Harmónia teáit, valamint ismerkedhettek a gyógynövényekkel és
Vincze Klaudia jóvoltából az ásványokkal is.
A gyerekek szórakoztatására ugráló vár, arc- és
hennafestés, valamint csillámtetoválás, a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület mesterségbemutatói (fazekas, kovács, fafaragó, bőrműves és gyöngyfűző), homokkép készítés állt
rendelkezésre. A nap zárásaként a Galiba társu-

lat Lúdas Matyi vásári komédia, avagy #sírvaröhögés hastag-el az elején című előadását tekinthették meg a kilátogatók.
Az időjárás rendkívül kegyes volt. Köszönjük
mindenkinek, aki megtisztelt minket a jelenlétével, valamint a szereplőknek a részvételt és a
szervezőknek a munkát! Jövőre ugyanitt találkozunk és addig is figyeljék a honlapunkat a további rendezvények miatt:
www.sajooroskozsegert.oldalunk.hu.
Sajóörös Községért Közalapítvány
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Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár
Derkovits Művelődési Központ
Derkó MiniGaléria
„Textilből készült alkotások” - Galambosi Gabriella képzőművészeti kiállítása
Helyszín: aula és félemelet
Látogatható: szeptember 28-ig.
Városi Kiállítóterem
„Előre – Látás” – feLugossy László képzőművész, performer
kiállítása
Helyszín: Barcsay tér 2-4.
Látogatható: szeptember 25-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Szeptember 11. (kedd)
Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert – kamarakiállítás.
A kiállítás október 24-ig látogatható.
Szeptember 12. (szerda) 10.00 óra
Babusgató - könyvtári foglalkozás kicsiknek és kicsikről.
Baba zenebona
A foglalkozást vezetik: Kovácsné Horváth Csilla és
Tóthné Papp Julianna óvónők.
Helyszín: a könyvtár előadóterme.
Szeptember 12. (szerda) 17.00 óra
PC klub kezdőknek, újrakezdőknek és haladóknak
Egészség-betegség hiteles forrásokból. Honlapok, applikációk bemutatása - gyakorlati tanácsok az internet világából.
Gyakorlási lehetőséget biztosítunk.
A foglalkozást vezeti: Riczu Anikó, informatikus könyvtáros.
Helyszín: a könyvtár előadóterme.

Kultúra/Oktatás

Sajgó Mátyás Cambridge-ben folytatja

Újabb tiszaújvárosi kémia diákolimpikon

A Tiszaszederkényben élő
Sajgó Mátyás tavalyi ezüstérme után aranyéremmel tért
haza az 50. nemzetközi kémia
diákolimpiáról, amit Prágában és Pozsonyban rendeztek meg. A tehetséges fiatal a
négy legjobb magyar között
jutott ki a versenyre.
- Már a Lorántffy iskola alsósaként is kitűntél tehetségeddel, bár akkor még matekban utaztál, aztán jött a miskolci Földes gimnázium, ahol már a kémia volt a
csapásirány. Sorra nyerted a hazai és a
nemzetközi versenyeket. Sokat hajtottál
ezért vagy egyszerűen ez a te területed,
ezt kaptad?
- Mindig igyekeztem a legjobbra törekedni, tanultam szorgalmasan és összejöttek
a dolgok. A kémia versenyzés nagyon bevált nekem, nagyon logikus számomra,
élményt adnak a kihívást jelentő feladatok, örömmel tölt el, ha sikerül megcsinálnom. Matekban is volt némi sikerem,
de a kémia az igazi.
- Nem ez volt az első olimpiád, hogyan
kvalifikáltad magad?
- Volt egy válogató, az OKTV kémia verseny mindkét kategóriájából a legjobb tíz
helyezett tanulót meghívták a diákolimpiai válogatóra, aminek az ELTE volt a

Sajgó Mátyás aranyra váltotta a tavalyi ezüstérmet.
zött végeztem, így bekerültem a magyar
csapatba, akik Magyarországot képviselték a versenyen.
- Nem te voltál az egyedüli, aki aranyéremmel végzett, hogy van ez?
- A természettudományos olimpián a versenyzők 10%-a aranyérmet kap, a következő legjobb 20% ezüstöt, 30% pedig bronzérmet, tehát a versenyzők fele
éremmel tér haza. Nekem is több olimpiám volt már, tavaly ezüsttel jöttem haza,

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Szeptember 7. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután
Nyelvi játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők,
stratégiai játékok, kártyajátékok tanulása felnőtteknek.
Játékmester: Borsósné Doktor Éva, könyvtáros.
Szeptember 11. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit.
Eszközöket – fonalat, horgolótűt – mindenki magának biztosít.
Bárki, bármikor bekapcsolódhat!
Szeptember 13. (csütörtök) 14.30 óra
Könyvtári délután
Irodalmi évfordulók - Kaffka Margit, Szabó Ervin és Rejtő
Jenő élete, művei.
A foglalkozást vezeti: Kéki Lajosné, könyvtáros.
Helyszín: Tiszaszederkényi Idősek Klubja

Értékséta
Tisztelt Városlakók!
A Tiszaújváros Értéktár Testület Értékséta című pályázatának II. fordulója szeptember 4-én indult.
Az értékeket felkeresheti gyalogosan vagy körbekerekezheti a várost! A résztvevők játékos formában tesztelhetik
ismereteiket!
Legkitartóbb versenyzőink jutalomban részesülnek!
Az II. forduló feladatlapja elérhető személyesen a Hamvas
Béla Városi Könyvtárban (Tiszaújváros Széchenyi u. 37.),
valamint elektronikusan az értéktár honlapján (www.ertektar.tiszaujvaros.hu ).
A feladatlapok leadási határideje: 2018. november 6.
Várjuk a játékos kedvű versenyzők megfejtéseit korhatár
nélkül!

A Tisza TV műsora

Szeptember 6. csütörtök
9:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Tiszaújváros szolgálatáért - Új tanév a duális képzésben - Patikanap Kezdődik az iskola - Megépült a pontonhíd - Késnek vízdíjszámlák - Sportnap Sajóörösön - Utánpótlás labdarúgás
9:15 Hétről-Hétre: Új plébános - Tanévkezdés - Közelmúlt:
kesznyéteni út - Karate
(A műsor a szerdai adás ismétlése)
Szeptember 10. hétfő
18.00 Sporthétfő: a Tiszaújváros - Cigánd labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről
Szeptember 12., szerda
18:00 Héthatár: Duális képzés start - feLugossy kiállítás 20 éves a Tisza-parti Szabadidőház - Örmény est - Sport
18:15 Hétről-hétre: Magyar Dal Napja - A hétvégén Hajdúfesztivál - Közelmúlt - Sport
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Mátyás már 2009-ben is király volt.
helyszín. Két hétig tartott ez a felkészítő,
ami tananyagát tekintve messze túlmutat
a középiskolás anyagon, van olyan része
is, ami mélyen főiskolai, egyetemi szintű.
Délutánonként laboroztunk, mert laborgyakorlat is van az olimpián, amire a legtöbb középiskolában nem nagyon van lehetőség, így a suliban erre nem igazán tudunk készülni. Volt két elméleti és két laborvizsga is a válogatón, ez alapján derült
ki a végső pontszám, a legjobb négy kö-

idén arany lett, sikerült fejlődnöm. Persze
reménykedtem is benne, hogy jobb lesz
az eredményem a tavalyinál. Készültem,
tanultam, de itt nem csak a tudás számít,
szerencse is kellett hozzá. Maga a verseny ötórás volt, végig kell pörögni, koncentrálni ez idő alatt, ami nem mindig sikerül. Egyébként sok feladat van, nem is
lehet nagyon a végére érni, leginkább a
távol-keleti országok versenyzőire jel-

lemző, hogy meg tudják csinálni.
- Melyik nemzet jó kémiából?
- Nyolcvan országból közel 300 versenyző volt, közülük a csehek, az ukránok és
a magyarok is a topon vannak európai viszonylatban, de a távol-keletiek, az amerikaiak is jó kémikusok. Ja, és az oroszokat ki ne felejtsem!
- Milyen nyelven versenyeztetek?
- A verseny előtti napokban a tanárok lefordítják a feladatokat, nem feltétlenül
szükséges ez, hiszen mindannyian elég
jól tudunk angolul, de nem anyanyelvi szinten, és a munkatempót gyorsította, hogy az anyanyelvünkön tudtunk dolgozni.
- Ez méltó lezárása volt középiskolai éveidnek, hol lesz a folytatás?
- Mérnöki szakra megyek Cambridge-be.
Általános mérnökin kezdek, két év után
kell eldöntenem, hogy ezen belül milyen
szakra szeretnék menni, a gépészmérnöki és az aerodinamika érdekel egyelőre.
Van egy olyan álmom, hogy a Forma 1-be
menjek mérnöknek, vagy autót tervezzek,
de majd kiderül, hogy hozza a jövő.
- Ismerőseid lesznek Cambridge-ben?
- Úgy tűnik igen. A tavalyi kémia diákolimpián találkoztam Bolgár Péterrel, Tiszaújváros korábbi diákolimpikonjával, ő
volt az angol csapat kísérője. Ő most doktorizik, ha jól tudom, és segédkezett az
angol, a magyar és a szaud-arábiai csapat
felkészítésében. Elég jól beszélek angolul, ez egy nemzetközi egyetem, ahol sok
külföldi diák van, azt gondolom, hogy
nem lesz hátrány, hogy nem tudom anyanyelvi szinten az angolt. A korábbi versenyekről, olimpiákról van sok ismerősöm,
magyarok és külföldiek egyaránt, akik ott
fognak tanulni.
berta
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Rendezvények

2018. szeptember 6.

Hirdetmények
Közművelődési szakember munkakör

2018. szeptember 6.

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 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

Árverési hirdetmény

Önkormányzati lakás
értékesítése

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének
döntése alapján a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő Tiszaújváros, Szent István út 21. 10/3. szám alatti lakást.
Lakás adatai
HRSZ: 664/13/A/33
Terület (m2): 55
szobák: 1+2x1/2
Bruttó alapvételár (Ft): 8.100.000
Biztosíték összege (Ft): 810.000
Az ingatlan értékesítése árverésen történik a kihirdetett alapvételárról induló szabad licitálással. Licitlépcső 10.000 Ft. Részletes tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban átvehető (206. szoba).
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 lapok beszerezhetőek: Tiszaújvárosi Polgármesteri
Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán,
ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda).
Jelentkezési lapok benyújtási határideje:
2018. szeptember 24-én 12:00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán Bazsó Gábor munkatársnál (206. iroda).
Árverés ideje, helye:
2018. szeptember 25-én 10:00 órakor a Polgármesteri Hivatal II.
emeleti tanácstermében.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és
Könyvtár pályázatot hirdet 1 fő közművelődési szakember munkakör betöltésére,
3 hónap próbaidő kikötéssel, 8 órás teljes
munkaidőben 1 havi munkaidőkeretben,
határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Munkaköri feladatok: Művelődésszervezői feladatok ellátása. Az intézmény szakmai és pénzügyi feladatellátásához kapcsolódó döntések, határozatok, utasítások
határidős kezelése.
Pályázati feltételek:
- felsőfokú közművelődési szakképzettség, vagy az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott felsőfokú végzettségi
szintre épülő közművelődési szakképesítés
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office)

- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- hasonló munkakörben szerzett legalább
1-3 éves szakmai tapasztalat
- társalgási szintű angol nyelvismeret
- művészetek terén szerzett jártasság
- PR anyagok tervezésében és kivitelezésében szerzett szakmai gyakorlat
- jó szervezőkészség
- jó kommunikációs képesség
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz benyújtandó iratok:
- iskolai végzettséget, szakképzettséget
igazoló okirat másolata
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- fényképes szakmai önéletrajz
- motivációs levél
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. szeptember 10.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.
szeptember 13.
Az állás 2018. szeptember 17. napjától
tölthető be.
Érdeklődni a 49/542-004 –es telefonszámon lehet.
A pályázatot az alábbi címre kérjük benyújtani:
Derkovits Művelődési Központ
Mátyás Zoltán igazgató
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 2.
A borítékon kérjük a „Közművelődési
szakember” munkakör megnevezést feltüntetni.
Mátyás Zoltán igazgató

Rendezvénytechnikusi állás

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és
Könyvtár pályázatot hirdet 1 fő rendezvénytechnikus munkakör betöltésére, 3
hónap próbaidő kikötéssel, 8 órás teljes
munkaidőben 1 havi munkaidőkeretben,
határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Munkaköri feladatok: Az intézmény műsorainak, rendezvényeinek technikai előkészítése, hangtechnikai feladatok megvalósítása.
Pályázati feltételek:
- középfokú képesítés
- „B” kategóriás jogosítvány
- büntetlen előélet
- magyar állampolgárság
- egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- vetítés, hang-, és fénytechnikai eszközök kezelésében való jártasság
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office, Windows, iOS, lokális
hálózatok, programok)
- műszaki beállítottság, érdeklődés
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz benyújtandó iratok:
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata - szakmai önéletrajz
- motivációs levél
A pályázat benyújtásának határideje:

2018. szeptember 17.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.
szeptember 20.
Az állás 2018. szeptember 21. napjától
tölthető be.
Érdeklődni a 49/542-004-es telefonszámon lehet.
A pályázatot az alábbi címre kérjük benyújtani:
Derkovits Művelődési Központ
Mátyás Zoltán igazgató
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 2.
A borítékon kérjük a „Rendezvénytechnikus” munkakör megnevezését feltüntetni.
Mátyás Zoltán
igazgató

Szociális, mentálhigiénés
munkakör

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére szociális,
mentálhigiénés munkatárs munkakör betöltésére a Hajléktalanok Nappali Melegedőjébe (3580 Tiszaújváros, Huszár A. út
1/A.).
Feladatai:
- bővebben: 1/2000. SZCSM rendelet alapján
A jogviszony időtartama:
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés
Munkavégzés: állandó nappal, heti 40 óra
Szükséges iskolai végzettség:
- felsőfokú képesítés - főiskola - előnyt jelent a szociális alapvégzettség
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány megléte a Kjt. 20. § (2) a) és (5) bekezdéseinek
megfelelően
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

Bérezés:
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba,
Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni 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: 2322/2018., valamint a munkakör
megnevezését: szociális, mentálhigiénés munkatárs.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2018. szeptember 17.
A pályázatok elbírálásának határideje 2018. szeptember 19.
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-ös telefonszámon lehet. A pályázati felhívás az NKI honlapján 2322/2018. azonosító számon
2018. augusztus 31. napján jelenik meg.
Poropatich Péter
intézményvezető

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2018. szeptember

SZEPTEMBER

Helye

Ideje

Kinek a részére

06. csütörtök

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

07. péntek

Gimnázium

7.30 - 11.30

Minden étkező

10. hétfő

Tisza-parti Szabadidő Ház

11.00 - 12.00

Szociális étkezők

12. szerda

Gondozóház

10.00 - 11.00

Szociális étkezők

Őszirózsa Idősek Klubja

7.30 - 8.00

„Esély” Napközi Otthon

Őszirózsa Idősek Klubja

10.30 - 12.00

Szociális étkezők

Kazinczy Ház I. em. 73/1.

7.00 - 16.30

Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák
gyermek és alkalmazott befizetés

Hunyadi iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Széchenyi iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja

9.00 - 12.00

Szociális étkezők

13. csütörtök

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait - OTP, K&H, MKB Szép Kártyát és Erzsébet-utalvány Plusz kártyát is elfogadunk!

Hirdetmények
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Tájékoztatás

Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmények

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:

Tájékoztatás

• 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-

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-

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)

Tájékoztatás

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.

Helye:
Molnár Judit, Kazinczy Ház 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/2. iroda

Gondozó munkakör
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a
Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdéseinek megfelelően
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati
anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez
Bérezés:
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni a Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni
csak a pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellen-

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Dr. Fülöp György alpolgármester, a
2. sz. választókerület képviselője
2018. szeptember 10-én (hétfőn)
13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.
A fogadóóra helye:
Polgármesteri Hivatal I. emeleti
önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes
bejelentkezés alapján történik, negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését
az 548-010-es telefonszámra várjuk.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tisza úti vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár
következő időpontja 2018. szeptember 14. (péntek).
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

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.

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.

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:		

Zöld növényi hulladék

A kérelem benyújtásának címe:
Kósa-Tóth Zoltán igazgató
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.

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:
- szakmai önéletrajz

2018. szeptember 6.

kező esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 2252-4/2018., valamint a
munkakör megnevezését: gondozó.
A pályázat kiírója fenntartja magának a
jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2018. szeptember 20.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2018. szeptember 28.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni
Poropatich Péter intézményvezetőnél a
49/548-190-es telefonszámon lehet.
Poropatich Péter
intézményvezető

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.)
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a 37. héten 2018.
szeptember 13-án (csütörtökön) végzi el.
A hulladékgyűjtő zsákokat az érintett városrészekben kiosztották, de a zöld növényi hulladék jelöletlen zsákokban is kihelyezhető az átadási pontokon.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Vendlerné Polyák Ilona
az 5. sz. választókerület képviselője
2018. szeptember 12-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

Hirdetmények
13. oldal
Tájékoztató
A téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben
Erzsébet-utalványok
nem részesült háztartások részére
2018. szeptember 6.

átvétele

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 20/A. §-a alapján a települési önkormányzat
jegyzője a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez, illetve
a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásához
kapcsolódóan természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész
étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek,
akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, vagy a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetre való jogosultsága 2018.
augusztus 1-jén fennállt.
Tájékoztatjuk a jogosultakat, hogy az Erzsébet-utalványokat személyesen az alábbi időpontban és helyszínen vehetik át:
Az átvétel helye: Polgármesteri Hivatal aulája ( Tiszaújváros,
Bethlen G. út 7.)
Időpontja: 2018. szeptember 7. (péntek) 8,00 órától 12,00 óráig
Kérjük a törvényes képviselőket és a nagykorúvá vált gyermekeket, hogy az Erzsébet-utalványok átvételéhez érvényes személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat hozzák magukkal.
Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy amennyiben az utalványra jogosult szülő, törvényes képviselő, vagy fiatal felnőtt személyesen nem tud megjelenni, az Erzsébet-utalvány átvételéhez
írásos - személyazonosító adatokat tartalmazó, 2 tanú aláírásával ellátott - meghatalmazás szükséges.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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 2018/2019-es tanítási
évre 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 megállapítható térítési díjkedvezményre az a szociálisan rászorult, tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező tanuló jogosult, aki életvitelszerűen lakóhelyén él, és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem
nem haladja meg a 48.450 Ft-ot, egyedülálló által nevelt tanuló
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)
- 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

Értékesítési hirdetmény
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ a lentebb
megjelölt időpontban és helyszínen a következő eszközöket
értékesíti: asztalok, székek, tanulópadok, szekrények, fotelek, heverők, fali polcok, iskolai táblák, ping-pong asztalok.
Értékesítés ideje: Szeptember 12-én 8.00-12.00-ig
13.00-15.00-ig
Értékesítés helye: Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.,
Tiszaújváros, Tisza út 2/A.

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.

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

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a
Tisztelt Lakosságot, hogy a Kormány
1364/2018. (VII. 27.) határozata értelmében a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.
A természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi
az egyéb, például a szállítási, darabolási
költségeket.
A természetbeni támogatásra a gáz- vagy
távhőszolgáltatási szerződéssel NEM
rendelkező háztartások jogosultak. A támogatás igénylése érdekében háztartásonként egy igénybejelentő nyilatkozatot
kell kitölteni. Háztartás alatt az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő.
Az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartá-

sa korábban téli rezsicsökkentésben nem
részesült.
Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását
segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban
részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.
Az igénybejelentő nyilatkozat beszerezhető:
• Polgármesteri Hivatal Intézményfel-

ügyeleti, Szociális és Sport Osztálya
(Tiszaújváros, Bethlen G. út I. em. 111.
iroda)
• Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége
( Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
( Tiszaújváros, Bocskai utca 33., keddi és
csütörtöki napokon)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros
honlapjáról is: www.tiszaujvaros.hu
Az igénybejelentő nyilatkozathoz mellékelni kell az igénylő lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) másolatát.
Az igénybejelentő nyilatkozat benyújtási
határideje: 2018. október 15.
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási határidő betartására. A határidő lejártát
követően igénylés nem nyújtható be.
Az igénybejelentő nyilatkozat benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a
Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán (I. em.
111. iroda) lehetséges.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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 vevők 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-

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
a 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: 2391-5/2018., valamint a munkakör megnevezését: ápoló.
Az álláshirdetés megjelentetője fenntartja
magának a jogot arra, hogy az álláspályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A jelentkezések beérkezésének határideje:
2018. szeptember 20.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2018. szeptember 28.
Az állás az elbírálást követően azonnal
betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni
Poropatich Péter intézményvezetőnél a
49/548-190-es telefonszámon lehet.
Poropatich Péter
intézményvezető

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 bejelen-

tett lakóhellyel rendelkezik, és a nagykorú, 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.
szeptember 30.
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

Iskolakezdési támogatás

Tankönyvtámogatás

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 lakóhellyel rendelkezik, és a
nagykorú, illetve a gyermek és törvényes
képviselője életvitelszerűen a tiszaújvárosi lakcímükön élnek.
Nem jogosultak tankönyvtámogatásra
azok a tanulók, akik normatív kedvezmény-

ben (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. szeptember 30.
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

Hirdetések

14. oldal

2018. szeptember 6.

Hegesztő, kőműves,
nehézgépkezelő,
csőelőkészítő köszörűs
szakmunka
azonnali munkakezdéssel,
versenyképes fizetéssel.
Munkavégzés helye:
Magyarország.

Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a TiszaSzolg
2004 Kft. jogi ügyfélszolgálatán az ügyintézés 2018. szeptember 07-én szabadság miatt szünetel
Megértésüket köszönjük!

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

(A szállást, utazást a cég állja.)
Jelentkezés:
a 0620/479-9542-es
telefonszámon.

Sport

2018. szeptember 6.

Quadratlon

Dobogó és Top 10

Remekül szerepelt a két tiszaújvárosi sportoló.
Idén a quadratlon sprint világbajnokságot Németországban rendezték meg, ahol 9 ország 80 indulója gyülekezett, a legnagyobb
riválisokkal a mezőnyben. Magyarországot négy versenyző képviselte és ebből két fő, Bodolai Fanni és Kiss Attila a Tiszaújvárosi VSE színeiben indult.
Nagy várakozás és rengeteg szurkoló gyűlt össze a meglehetősen hűvös, 17 fokban, hogy bíztassa a versenyzőket. A fináléban felnőtt elit női kategóriában Bodolai Fanni a 3. helyen végzett, Kiss Attila a felnőtt elit férfi kategória 10. helyén ért célba.
A versenyzők elégedettek eredményükkel és köszönetüket fejezik ki a TVSE támogatásának és Jancsár László edzőjüknek.

Squash

Háziból régiós

Az Angyal Sportklub fallabda pályáit nem csak a helyi sportszeretők használják, előszeretettel járnak ide a környékbeli nagyvárosok sportolói is. A miskolci fallabdások amatőr házi- versenyt
szerveztek, melyre Mezőkövesdről, Debrecenből és Ózdról is
neveztek. A jó hangulatú versenyen végül a következő eredmények születtek. Nők: 1. Oláh Anikó (Debrecen), 2. Szabó Daniela (Mezőkövesd), 3. Petrovszki Erika (Miskolc), 4. Somogyi Szilvia (Mezőkövesd). Férfiak: 1. Nagy Péter, 2. Csűri Antal, 3. Szabó Attila (mindhárman Miskolc), 4. Bellér Szabolcs
(Ózd). Vigaszág: 1. Szabó István (Mezőkövesd), 2. Szabó Daniela, 3. Oláh Anikó

Tenisz

Újraindul
a teniszsuli!

A Tiszaújvárosi Tenisz Club szeptemberben újraindítja a teniszoktatást, iskolás korú gyermekek számára. Jelentkezés
szeptember 17-ig telefonon vagy személyesen a klubház irodájában.
Elérhetőségek: Gyuris János 06/30/858 989, Gyuris Norbert
06/70/391 5656, Nemes Nándor 06/30/821 5358.
A csoportbeosztások elkészülését követően az oktatás indulásának tervezett időpontja szeptember 24.

A Sportcentrum
eseményei
Szeptember 09. (vasárnap)
Labdarúgás
16.00 FCT - Cigánd SE bajnoki mérkőzés			
					
Centerpálya
Szeptember 10. (hétfő)
Labdarúgás
16.00 Bozsik torna U11, U13 csapatok részére		
			
Füves pálya, műfüves pálya

15. oldal

Labdarúgás

Megfogyva, megtörve, megverve

A bajnokság 5. fordulójában
idegenben lépett pályára az
FC Tiszaújváros az ESMTK
otthonában. A döntetlen hozó
félidőt követően 1-0-ás vereséget szenvedett a Tisza-parti
alakulat, amely a végére 9 főre fogyatkozott.
ESMTK - Tiszaújváros 1-0 (0-0)
Budapest: 150 néző. Vezette: Juhász (Bede, Schweighardt)
ESMTK: Bonica-Nagy M., Privigyei, Tóbiás, Mohácsik, Horváth (Nagy R.), Slezák (Lázár), Bartha (Kovács), Szabó,
Markovics.
TFCT: Tóth - Burics, Nagy D., Bussy
(Pap), Lippai, Nagy P., kertész (Faggyas),
orosz, Illés (Lipusz), Papp, Molnár.
65. perc: Kovács a jobb oldalon két védőn
is átcselezte magát, majd mintegy 16 méterről bődületes ballábas lövést eresztett el.
A játékszer védhetetlenül, a jobb kapufáról
a bal oldali hálóba vágódott. (1-0)

Labdarúgás

gén kinyíló vendégek ellen több lehetőségünk is adódott.
Gerliczki Máté: Az ellenfélnek volt egy
kaput eltaláló lövése, nekünk viszont egy
se, így törvényszerű a vereség.
További eredmények:
Cigánd - Putnok 0-5
DVTK II. - Nyírbátor 1-4
Szolnok - Sényő 4-1
DEAC - Gyöngyös 4-1
Eger - Füzesgyarmat 1-2
Tállya - SBTC 4-1
Jászberény - Sajóbábony 7-1
Következik a 6. forduló
2018. szeptember 9., vasárnap 16:00
Eger-Jászberény
Füzesgyarmat - Debrecen
Gyöngyös - Szolnok
Sényő - DVTK II.
Nyírbátor - ESMTK
Tiszaújváros - Cigánd
Putnok - Tállya
SBTC - Sajóbábony

Hol bő, hol szűk a keret

Az utánpótlás csapatok számára is hamarosan itt a bajnoki rajt. A legidősebbek, az
U17-esek és az U19-esek alaposan megváltozott kerettel
kezdik a szezont.
A fiatalabbaknál jók az előjelek. A keret
nagy, a játékosok akár a dobogóig is repíthetik a csapatot.
- A tavalyi szezonban a középmezőny
volt kitűzve elvárásként - mondja a csapat edzője, Hágen Zsolt. - Ezt a fiúk teljesítették. Most tovább építkezünk, szeretnénk egy picit bátrabb terveket megfogalmazni, ezt a srácokkal meg is beszéltük.
Amennyiben lehet, akkor mindenképpen
a középmezőny elejéhez szeretnénk tartozni, és ha a lehetőség adja, akkor természetesen kacsingatunk a dobogó felé is.
A játékosok is motiváltak, érzik a keretükben lévő lehetőséget.
- Szerintem nagyon összeszokott csapat
vagyunk - tudom meg Kovács Kristóftól,
a csapat tagjától. - A környékről jöttek a
játékosok, illetve régóta együtt focizunk,
és szerintem ismerjük is egymást.
Nem csak a játékosok érzik, hogy jó csapat formálódik az U17-ben
- 2002-es és 2003-as születésűek a játékosok - mondja edzőjük. - Jó szellemű társaságról van szó, szívesen edzenek, akár
önállóan is külön, otthon is, ami azért jó,
mert a szakirodalom szerint szükséges
lenne minden edzésen 4-500 érintésszá-

Karate

Tavasszal Faggyas két góljával leptük és
vertük meg idegenben az ESMTK csapatát, viszont ő most a kispadon kezdett, és
sérülés miatt Hussein csak a lelátóról követte az eseményeket.
Az első félidőben a TFCT fegyelmezetten
betartotta az edző által meghatározott taktikát, kisebb technikai hibák viszont előfordultak és kevésszer jutott a labda a kapu elé. Legközelebb a gólhoz Papp járt,
ám szabadrúgása a keresztlécen csattant.
A második félidőben a hazaiak bátrabban kitámadtak, ám Faggyas és Pap is jól
szállt be a játékba és az első nagy helyzet
is előttünk adódott, de sajnos nem született belőle gól. A félidő második felétől viszont a Pesterzsébet több gólhelyzetet is kialakított, melyek közül egyet értékesített, és a helyzetek számát figyelembe véve megérdemelt győzelmet aratott.
Turi Zoltán: Nagy taktikai csata dúlt,
döntetlen szagú mérkőzés volt, ahol jobban használtuk ki a lehetőségeinket. A vé-

Mindkét csapat „vidékről” erősített.
mot produkálni ahhoz, hogy a technikai
és taktikai érzéket csiszoljuk, és ez egyegy edzésen nem biztos, hogy megvalósítható.
Az U19 a felnőtt csapat előszobája. Ez az
előszoba azonban most egy kicsit üres,
nagy volt a mozgás ugyanis a játékoskeretben a szezon előtt.
- Óriási változás történt az U 19-es csapatnál - mondja a csapat edzője, Czerva
Zoltán. - Tavaly a 99-es és 2000-es játékosok alkották a keretet, sajnos az idősebbek közül heten kiöregedtek, a kétezres születésűekből pedig hatan elhagyták Tiszaújvárost. Nekünk is vidékről, ki-

sebb egyesületektől kellett igazolnunk, és
az U17-ből jöttek fel 5-6-an korosztályuk
szerint.
A srácok is érzik, idén nem mindennapi
feladat vár rájuk.
- A szezon elején nem voltunk nagyon sokan - mondja a keret tagja, Mészáros Tamás. - A csapat meg sem volt. Most már
vagyunk 15-en, 16-an a keretben és valószínűleg a 10. hely környékét célozzuk
meg a bajnokságban, mert ez egy újraalakult csapat és nem sok reményt fűzünk
még a jobb szerepléshez.
borza

Felkészülés az évadra, az életre

A Justitia-Fujiyama Egyesületnél már hagyomány, hogy
közösen indítják a versenyszezont. Idén 120 karatéka
gyűlt össze Tiszaújvárosban.
Az egyesület debreceni, miskolci és tiszaújvárosi csoportjának sportolói a nyári szünet
után most találkoztak először.
- A karate megtanít a fegyelemre, a tiszteletre - mondta Kujbus Annabella, a tiszaújvárosi csoport tagja. - 12 éve űzöm ezt a
sportot, a közösség nagyon jó, és az edző
is nagyon jó. Ez a sport felkészít az életre.
Az edzést, mint minden ilyen alkalommal
Mészáros János a klub alapítója, 7 danos
karatemester tartotta.
- Magyarország egyik legnagyobb egyesülete vagyunk - mondta a mester. - Több
száz tagot számlál, és ilyenkor ez egy jelzés mindenki felé a nyári szünet után,
hogy ideje elkezdeni az edzést. Most már
második alkalommal jön létre itt Tiszaújvárosban ez a fajta szezonnyitány, és azt
gondolom, akár 150-200 ember is jelen

A karate fegyelemre, tiszteletre tanít, felkészít az életre.
lesz a különböző programokon.
ezelőtt voltunk itt először, tavaly DebreA tiszaújvárosi csoport büszke arra, hogy is- cenben voltunk, most ismét mi vagyunk
mét helyet adhatott az összetartó edzésnek. a házigazdák.
- Három-négy évvel ezelőtt vetődött fel, A sportolók a közös edzést követően Tihogy csináljunk egy nagy közös edzést - szaújváros önkormányzatának meghívámondta Oláh Sándor 3 danos mester, a ti- sára közösen fürdőzhettek a Tiszaújvárosi
szaújvárosi csoport edzője. - Két évvel Gyógy- és Strandfürdőben.
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Rendezvény

2018. szeptember 6.

