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XXXVI. évfolyam, 40. szám

Közmeghallgatások

Tiszaújváros képviselő-testülete a jövő héten tartja őszi közmeghallgatás sorozatát az alábbiak szerint:
Tisza-part városrészben
2018. október 9-én (kedden) 16,30 órakor
Tisza-parti szabadidőház ifjúsági klubja
(Neumann János u. 1.)
Tiszaújváros városházán
2018. október 10-én (szerdán) 16,30 órakor
III. emeleti tanácskozó terem
(Bethlen G. út 7.)
Tiszaszederkény városrészben
2018. október 11-én (csütörtökön) 16,30 órakor
Tiszaszedekényi Művelődési Ház nagyterme
(Bocskai út 33.)

Köszöntötték
a világbajnokot

Az ENSZ 1991-es határozata alapján október elseje az idősek világnapja. Városunkban évről-évre ilyenkor rendezik meg az
Idősek hetét, kulturális, gasztronómiai és szabadidős programokkal. Cikkeink az 5. oldalon.

Madárriasztás

Galambok helyett tüskék az ereszen

A Tisza Média Kft. és az
Arany Holló éttermet üzemeltető JU-VE Bt. megelégelte a társasházi épületük tetőzetén tanyázó galambok piszkítását, madárriasztó tüskéket szereltettek fel a tetőre.
Az étterem és a Tisza TV, valamint a Tiszaújvárosi Krónika egyaránt nagy vendég-, illetve ügyfélkörrel rendelkezik, de
nem csak nekik, hanem az ott dolgozóknak és a járókelőknek, város egyik legforgalmasabb helyén áthaladóknak is sok
bosszúságot okoztak ürülékükkel a galambok. Ennek most már remélhetőleg
vége. Az első két napon tapasztaltak erre engednek következtetni, bár a lelemé-

A tüskék kíméletesek, de hatékonyak.

A városvezetők fogadták Lehmann Csongort múlt csütörtökön,
hogy gratuláljanak a fiatal sportember teljesítményéhez. A Tiszaújvárosi Triatlon Klub 19 éves versenyzője két hete Ausztráliában megszerezte a férfi junior világbajnoki címet. Csongor edző
édesapjával jött el a városházára, ahol mesélt a versenyen szerzett élményeiről, és azt is elmondta, nem áll meg, a világbajnoki cím további kemény munkára ösztönzi a jövőben. A városvezetők megköszönték, hogy Csongor teljesítményével öregbítette a város hírnevét, és gratulációjuk mellett támogatásukról biztosították a fiatal tehetséget. Azt is elmondták, hogy a város elkötelezett abban, hogy a jövőben is az egyesület, és a triatlonsport mellett álljon.

Koszorúzás

Csavarozni, ragasztani egyaránt lehet a tüskesorokat.
nyes szárnyasok megtalálták a „leggyen- nyabb módszer a szakemberek szerint a
gébb láncszemet”, az ereszcsatornák sa- madarak távoltartására keskeny, kiugró
rokdíszeit, melyekért ádáz harcot vívnak. felületek esetén.
A madárriasztó tüskék egyébként kímé- Különösen alkalmas a keskeny párkáletesen, de rendkívül hatékonyan tartják nyok, gerendák, korlátok, ereszcsatornák
távol a madarakat az épületektől. Nem védelmére, de hajlíthatósága lehetővé tesebzik meg az állatokat, viszont meggá- szi bármilyen ívelt felület, például szobtolják őket a leszállásban, fészekrakás- rok, stukkók, boltívek megóvását is. Rögban, s közben esztétikailag sem csúfítják zítése egyszerű csavarozással vagy rael az épületet, mivel szinte észrevétlenek. gasztással történhet, és akár házilag is teA madárriasztó tüske az egyik leghatéko- lepíthető.

Tisztelt Tiszaújvárosi Polgárok!
Az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából városunk ünnepséget rendez. Kérjük azokat a pártokat, polgári és
civil szervezeteket, melyek a megemlékezés virágait, koszorúit szeretnék elhelyezni 2018. október 22-én (hétfő) 11.00
órától az ’56-os emlékhelynél, hogy az ünnep méltó előkészítése érdekében jelezzék részvételi szándékukat írásban október 15-én 12.00 óráig a Derkovits Művelődési Központ igazgatójánál.
A koszorúkat az ’56-os emlékhelynél 2018. október 22-én
10.00 órától lehet leadni. A koszorúzás sorrendjét az intézmény a protokoll szabályai szerint állítja össze.
Mátyás Zoltán igazgató

Sokféle
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Üzemi- és közlekedési

Halálos balesetek városunkban

Két nap alatt két halálos baleset is történt Tiszaújvárosban.
Az egyik kedden történt, egy helyi betonkeverő cégnél, ahol egy 29 éves férfi vesztette
életét. Meg nem erősített információk szerint
a fiatalembert olyan sérülés érte a gyárban,
ami miatt elvesztette a karját. Egy mentőhelikoptert és egy mentőautót riasztottak a balesethez, ám a fiatal férfi olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. A
baleset körülményeit szakértők bevonásával
vizsgálják.
Szerencsétlenül járt az a férfi is, aki szerdán
hajnalban a 35-ös főút tiszaújvárosi belterületi szakaszán egy útra tévedt rókát próbált kikerülni. A sofőr feltételezhetően félrekapta a
kormányt, és a menetirány szerinti bal oldalra sodródva összeütközött a szemből érkező
autóval. A rókát kikerülő sofőr azonnal életét
vesztette a karambolban.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot október 7-ig (vasárnapig) az
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688),
majd október 8-tól (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.

Egyházi hírek
Római katolikus

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

Református

Még egyszer a lépcsőfutásról - helyesen

Taroltak a tiszaújvárosiak

Szeptember 27-én megjelent számunkban
a „Pauska az országos bajnok” című cikkünkben - hibás forrásból dolgozva - sajnálatos módon tévesen számoltunk be az
Országos Lépcsőfutó Bajnokság eredményeiről. Erre „egy olvasójuk” aláírással
érkezett e-mailben hívták fel figyelmünket, közölve a helyes eredményeket is.
Hibánk - melyért elnézést kérünk az érintettektől és az olvasóktól - azért is sajnálatos, mert Pauska Krisztiánon kívül a ti-

2018. október 4.

szaújvárosi FER Tűzoltóság több dolgozója is kiváló teljesítmény nyújtott.
A tizenkilencedik alkalommal megrendezett Országos Lépcsőfutó Bajnokságra
143-an neveztek. Pauska Krisztián győztes ideje 2 perc 33 másodperc volt,
párosok versenyében Kiss János és Horváth Dániel (Nagyatád) végzett az első
helyen, 3 perc 6 másodperces idővel.
A tiszaújvárosiak eredményei:
30-34 éves kategória: 1. Benőcs Zol-

tán, FER Tűzoltóság Tiszaújváros. 3539 éves kategória: 1. Pauska Krisztián,
FER Tűzoltóság Tiszaújváros, 2. Szabó István, FER Tűzoltóság Tiszaújváros,
3. Tóth Zsolt, FER Tűzoltóság Tiszaújváros. 55-60 éves kategória: 1. Mező Tibor, FER Tűzoltóság Tiszaújváros. Egyéni abszolút:1. Pauska Krisztián, 2. Szabó
István… 4. Benőcs Zoltán, 5. Tóth Zsolt,
FER Tűzoltóság Tiszaújváros.

Tiszaújváros
2018. október 4-én, csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra lesz
2018. október 07-én, vasárnap 11 órakor kezdődik az istentisztelet. Az alkalommal párhuzamosan gyermek-istentiszteletet tartunk az imateremben.
2018. október 07-én, vasárnap 16.00 órától a konfirmandusok
és szüleik számára megbeszélés lesz az imateremben.
Tiszaszederkény
2018. október 07-én, vasárnap 10 órakor istentisztelet kezdődik.
Október 01-jétől Tiszaújváros, Sajószöged és Sajóörös óvodáiban elkezdődik a hitoktatás. Bővebb információ az óvodákban kihelyezett jelentkezési lapokon olvasható.

Görögkatolikus

Pénteken 16.30 vecsernye, 17.00 akathisztosz. Szombaton
8.00 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. Vasárnap 10.00 reggeli istentisztelet, 11.00 Szent Liturgia. Hétfőn és szerdán 17.00
vecsernye, 17.30 paraklisz.

A Krónika elérhetőségei:

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Tel.: +36 49 341-755,

Takács István

+ 36 49 341-844
Fax: +36 49 341-852
E-mail: kronika@tiszatv.hu

60 éves korában 2018. szeptember 29-én elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2018. október 8-án (hétfőn) 12.30kor lesz a hejőbábai római katolikus temetőben.
Kérjük, végső útjára egy szál virággal kísérjék.
A gyászoló család

web: kronika.tiszatv.hu

Örök
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik októberi 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.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal
akik ismerték és szerették, hogy

Tóth Zoltán

életének 62. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2018.10.09-én (kedd) 12.30 órakor lesz a sajószögedi
Városi Temetőben.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Molnár Lászlóné
(szül: Orosz Anna)
életének 75. évében 2018. szeptember 29-én tragikus hirtelenséggel elhunyt. Búcsúztatása 2018. 10. 08-án (hétfő)
14.30 órakor lesz a sajószögedi Városi Temetőben, temetése ezt követően a sajóörösi temetőben lesz.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Szokol Ottóné
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Hargitai Ferencné
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. l
Telefon: 49/341-844, 341-755 l Fax: 49/341-852 l E-mail: kronika@tiszatv.hu l Kiadó: Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala l Hirdetésfelvétel: Tiszaújvárosi Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Inform Média Lapkiadó Kft. Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyomdai munkák: Inform Média Lapkiadó Kft. Debrecen l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133
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Ülésezett az önkormányzat

Közterületek, településtisztaság, bérlakások

A közterületek használatával és a
településtisztasággal kapcsolatosan új rendeletet alkotott szeptember 25-én tartott ülésén városunk
képviselő-testülete. A grémium
foglalkozott a szociális és szolgálati bérlakások helyzetével is. Ezzel összefüggésben a közeljövőben
javaslat készül a szociális rendelet
módosítására.
Zárt üléssel kezdte munkáját a testület, melyről
Bráz György polgármester tájékoztatta a nyilvánosságot. A képviselők elfogadták az állami
kitüntetések adományozásának kezdeményezéséről szóló javaslatot, és újabb Tiszaújváros
Szolgálatáért Díj kitüntetésekről határoztak. A
testület elfogadta azt a javaslatot, amely egy
háziorvosi praxisjog elidegenítéséből adódó
feladatokról szólt, és hozzájárult egy, a TiszaSzolg 2004. Kft. tulajdonában lévő ingatlan értékesítéséhez. E két utóbbi témakörrel kapcsolatban a későbbiekben részletesen tájékoztatják
a közvéleményt - tette hozzá a polgármester.
A nyilvános ülés a költségvetés módosításával
kezdődött. A főösszeg több mint 1,5 milliárd
forinttal nő. Ennek tetemes része - 1,4 milliárd forint - mind bevételi, mind kiadási oldalon
a belföldi értékpapírokhoz kötődik, az önkormányzat ugyanis ilyen értékben vásárolt Önkormányzati Magyar Államkötvényt.

Közterület-használat
A képviselő-testület új rendeletet alkotott a
közterületek használatának rendjéről és a településtisztaságról.
A közterület-használatra vonatkozó szabályozást és az erre épülő joggyakorlatot egyértelmű, magasabb szintű szabályozás hiányában az
ország településein lévő önkormányzatok egymástól eltérő módon alakították ki. A legtöbb
helyi önkormányzat, így Tiszaújváros is szerződéses, vagyis polgári jogviszony keretében
szabályozza a közterület használatát, míg más
önkormányzatok inkább hatósági, vagyis engedélyezésen alapuló jogviszonyként.
Figyelembe véve az elmúlt évek során e tárgykörben keletkezett jogvitákat és ezek eredményeképpen született bírói döntéseket, az látható, hogy a bírói joggyakorlat sem volt egységes, és számos AB határozat, állásfoglalás született a polgári jogi szabályozás jogszerűségét
elismerve, vagy éppen vitatva azt.
A Polgármesteri Hivatal felülvizsgálta a jelenleg hatályban lévő rendeletet és arra a megállapításra jutott, hogy a közterület-használat engedélyezésének polgári jogi, vagyis mellérendeltségen alapuló, szerződéses jogviszonyként tör-

2020. január 1-jétől zárhatóvá kell tenni a közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edényeket.
ténő szabályozása nem megfelelő, ezért annak
önkormányzati hatósági szabályozása érdekében új rendelet megalkotása szükséges, melyet
a testület elfogadott.
A közterület-használatot kérelmező ügyfél
szempontjából jelentős változást jelent, hogy a
kérelem illetékköteles. Az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért 3000 forint illetéket kell
fizetni, mely nem az önkormányzat, hanem az
állam bevétele lesz. Az illetékfizetést törvény
írja elő, így a befizetéstől az önkormányzatnak
nem áll módjában eltekinteni.
Az elmúlt időszakban megnőtt a közterületen
elhagyott vagy tárolt, hatósági engedély vagy
jelzés nélküli gépjárművek, roncsautók száma,
melyek amellett, hogy jelentősen rontják a városképet és szennyezik a környezetet, akadályozzák a parkolást. Az elfogadott rendelet értelmében nem adható közterület-használati engedély az üzemképtelen gépjárművek közterületen történő tárolására, a jogkövető magatartás érvényesülése érdekében pedig részletesen
szabályozták a felszólítás ellenére is közterületen tárolt gépjárművek elszállításának, értékesítésének módját.

Településtisztaság
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló EMMI rendelet értelmében az ingatlanhasználónak a vegyes hulladékot olyan zárható, szivárgásmentes gyűjtőedényben kell gyűjtenie, amely megakadályozza a hulladék kiszóródását, kiöm-

Közterülethasználati díjak
Területhasználat jellege

Díj

A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlet-, homlokzat (portál), 30 Ft/m2/nap
kirakatszekrény, üzleti felirat, cég- és címtábla
Reklámtábla, építmény (árusító pavilon, fülke, levélszekrény)

50 Ft/m2/nap

Alkalmi árusítás

600 Ft/m2/nap

Időszakos árusítás (15 napot meghaladó időszak esetén)

400 Ft/m2/nap

Közterületi parkoló bérleti díj (mozgóárus, ill. egyéb célú parkolóhasználat)
Személygépkocsi
500 Ft/nap
3,5 t össztömeget meg nem haladó gépjármű:
700 Ft/nap
Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék
elhelyezés lakásépítésnél és javításnál,
10 Ft/m2/nap
egyéb építési munkánál
50 Ft/m2/nap
Szórólap, nyomtatvány, prospektus terjesztés, aláírásgyűjtés 500 Ft/m2/nap
(asztal, egyéb eszköz kihelyezése esetén)
Sátor elhelyezése alkalmakra (vendéglátóipari célra)

30 Ft/m2/nap

Vendéglátóipari előkert

50 Ft/m2/nap

Üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával hordók, ládák, gön- 15 Ft/m2/nap
gyölegek elhelyezése, rakodása és tárolása
Kiállítás és vásár

80 Ft/m2/nap

Gépjárművek és kerékpárok üzleti célú bemutatása

500 Ft/m2/nap

Üzlethez tartozó árubemutatás

25 Ft/m2/nap

Közcélú, sport, kulturális, egyházi rendezvény

Mentes

Tűzijáték

10.000 Ft/alkalom

Mutatványosi tevékenység

50 Ft/m2/nap

lését, valamint a rovarok, a rágcsálók és más
kártevők hulladékhoz jutását és elszaporodását.
A rendelet értelmében az ingatlanhasználónak
kell a vegyes hulladék és a biohulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt olyan módon és helyen elhelyeznie, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férhessenek hozzá. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének
feltételeiről szóló kormányrendelet szerint erről az ingatlanhasználónak kell gondoskodnia
oly módon, hogy a települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt az ingatlanon belül
tartja, azt közterületen tartósan csak a közterület használatára vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint helyezheti el.
A fentiekre tekintettel beépült a rendeletbe,
hogy az ingatlanhasználónak közterület-használati engedélyt kell kérnie ahhoz, hogy a gyűjtőedényt tartósan közterületen helyezze el. A
közterület-használat díjmentes. Rendelet tartalmazza a közterületre tartósan kihelyezett gyűjtőedények zárhatóvá tételének kötelezettségét,
mely a magasabb szintű jogszabály szerint az
ingatlanhasználót terheli. A törvény értelmében ingatlanhasználónak minősülnek a társasházak és lakásszövetkezetek is, tehát e kötelezettség igen széles réteget érint. Ezért a rendelet ezen rendelkezése csak 2020. január 1-jén
lép hatályba. A rendeletben foglaltak megsértése esetén a közigazgatási hatósági eljárás során
a bírságfizetési kötelezettséggel lehetőség nyílik a szigorúbb és hatékonyabb szankcionálásra. Az önkormányzatnak azonban nem a szankcionálás, és a bevételszerzés a célja, hanem a
rendezett, tiszta településkép elérése és fenntartása. A szankcionálás során a fokozatosság elvét követve, figyelembe véve a jogsértés súlyát
és gyakoriságát is, elsősorban a figyelmeztetést
alkalmaznák, és ismételt szabályszegés alkalmával élnének a bírságolás lehetőségével.
Fontos az is, hogy a hulladékgyűjtéssel, illetve a hulladék közszolgáltatónak történő átadásával kapcsolatosan a jogszabályokban rögzített követelmények teljesítése érdekében az önkormányzat számos lehetőséget biztosít a város lakossága számára. Például a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetésével, a gyűjtőedények zárhatóvá tételének pályázat útján történő támogatásával vagy a házhoz menő lomtalanítás lehetőségével.

Szociális és szolgálati
bérlakások
A szociális bérlakások, illetve a szolgálati jellegű lakások állományában és bérleti jogviszonyában történt változásokról utoljára 2017 novemberében tájékozódott a képviselő-testületet. Akkor az önkormányzat tulajdonában 14
szociális bérlakás és 17 szolgálati lakás volt. A
helyzet azóta sem változott, csupán annyiban,
hogy egy szociális bérlakás értékesítése a bérlő elhalálozása miatt folyamatban van, egy másiknál a bérlő kérelmére a jogszabályi feltételek felülvizsgálata alapján bérlőtársi szerződést
kötöttek. A bérbe adható szolgálati lakásokból
11 szolgálati jelleggel, 3 költségelven van bérbe adva, 3 pedig üres.

Az üres lakások közül a Rózsa út 2. fsz/3. szám
alatti lakás, a már elvégzett karbantartási munkák után lakhatóvá vált, melyet most a testület
a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság három távoli lakóhelyű dolgozója számára bérbe adott.
A Rózsa út 2. fsz/1. és az 1/2. szám alatti lakások azonban felújítást igényelnek, melyek ezt
követően hosszabb távon használható, illetve
könnyen karbantartható lakások lesznek.
- Az utóbbi években egyre többen kerestek meg
azzal, hogy lakásproblémájuk megoldásában
az önkormányzat nyújtson segítséget - mondta Bráz György a napirendi pont tárgyalásakor.
- A kérelmek jelentős részét el kell utasítani, hiszen a bérbe adható lakások száma korlátozott.
Nagy mozgásterünk nincs, mivel a szociális
bérlakások lakottak, a szolgálati jelleggel bérbe adható lakások közül pedig csak a képviselő-testület által ki nem utalt lakásokkal gazdálkodhatunk. Tiszaújvárosban egy átlagos lakás
rezsiköltsége 40-50 ezer forint havonta, további rendszeres költséget ró a családokra a lakásvásárlásra felvett hitel havi törlesztése. Az alacsony jövedelemmel rendelkező többgyermekes családok, illetve a minimális jövedelemből
gazdálkodó egyedülállók részére ezek az ös�szegek jelentős terhet jelentenek, mely gyakran
a lakhatási kiadások felhalmozásához, majd a
lakáshasználat jogának elvesztéséhez vezethet.
A végrehajtói iroda munkatársaival történt személyes egyeztetés eredményeként - bár részletes adatokat nem adhattak - megállapítható,
hogy a végrehajtások száma növekszik, ezért a
lakáskiürítések száma várhatóan a jövőben nőni fog. Az iroda tájékoztatása szerint Tiszaújvárosban jelenleg átlagban havonta 2 lakást árvereznek - tette hozzá a polgármester.
Az önkormányzat a szociális ellátó rendszerén
keresztül önkormányzati forrásból (központi
támogatás nélkül), saját döntés alapján kialakított támogatási formákkal igyekszik a lakhatási feltételek megőrzését, a közszolgáltatási díjak kiegyenlítését segíteni. A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési lakhatási támogatás havi összege 4.500 Ft. A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott adósságcsökkentési települési támogatásnál a kezelendő adósságok összegének felső határa 320.000 Ft, a támogatás mértéke a kezelésbe vont adósságok 75%-a, legfeljebb 240.000 Ft. A rendkívüli települési támogatás a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan,
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére adható. A támogatás eseti jelleggel, illetve havi rendszerességgel nyújtható. Az igénybe vehető rendkívüli települési támogatás együttes összege egy család esetében
évente 85.500 Ft lehet, azonban indokolt esetben, méltányosságból magasabb támogatás is
biztosítható.
A családok minél hatékonyabb segítése érdekében át kell tekinteni az önkormányzat szociális
támogatási rendszerét, ezért a polgármester javaslatára a képviselő-testület felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
önkormányzati rendelet szabályait tekintse át, s
amennyiben szükséges és lehetséges, a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot terjessze
a képviselő-testület elé.
A lakásrendelet alapján a szociális és a szolgálati jelleggel bérbe adott önkormányzati lakások esetében a lakbér mértékét a képviselő-testület évenként felülvizsgálja. A szociális jelleggel bérbe adott lakások bérleti díja 200,-Ft/
m2/hó, a szolgálati jelleggel bérbe adott lakások bérleti díja 300,- Ft/m2/hó, de minimum
10.000 Ft/hó, a költségelven bérbe adott lakásoké 500 Ft/m2/hó. E bérleti díjak 2018. január 1-jétől érvényesek, mértékükön nem változtatott a testület.
Az ülés végén személyi kérdésben határoztak
a képviselők. Az Oktatási, Művelődési, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság külső
(nem önkormányzati képviselő) tagja, Bán Erzsébet júliusban elhunyt, helyére Csengéné Bányász Mária Teréziát választotta meg a testület.
Ferenczi László
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Négy elismerés
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Tiszaújváros szolgálatáért

A képviselő-testület ülésén újabb
négy személy vehette át az önkormányzat Tiszaújváros Szolgálatáért Díj kitüntetését.
Rafferné Ördög Veronika
középiskolai tanár
1978-ban szerzett matematika-fizika szakos
középiskolai tanári diplomát a Kossuth Lajos
Tudományegyetemen. 1982-től dolgozik jelenlegi munkahelyén, a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégiumban.
Tanári munkáját mindig magas színvonalon
végezte. Lelkiismeretesség, precizitás jellemzi, nagy hozzáértéssel, szeretettel, ugyanakkor
határozott következetességgel foglalkozott tanít-ványaival. Különösen sok időt fordított a tehetséggondozásra. Tanítványai évről-évre előkelő helyezéseket értek el a különböző szintű
matematika és fizika tanulmányi versenyeken.
Osztályfőnökként is kiemelkedő tevékenységet folytatott. Osztályának tanulóit arra ösztönöz-te, hogy fontosnak tartsák a tanulást, és
jó közösséget alkossanak. Figyelemmel kísérte tanul-mányi munkájukat, meghallgatta problémáikat és segített azok megoldásában. Diákjai és a szülők a mai napig szeretettel, tisztelettel veszik körül.
Hosszú évekig látta el a matematika-fizika
munkaközösség vezetésének feladatait. Nagy
szakmai hozzáértéssel szervezte, irányította
közösségének munkáját. A volt és jelenlegi kollégáival szeretetteljes kapcsolatot ápol.
Az oktató-nevelő munka területén végzett magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként 2007-ben megkapta az iskola legmagasabb kitüntetését, az Eötvös-díjat, majd elkötelezett pedagógusi életpályája elismeréseként
2010-ben Tiszaújváros Közoktatásáért életműdíj kitüntetésben részesült.
Városunk oktatás-nevelési területén kifejtett több mint három és fél évtizedes példaér-

A négy kitüntetett balról jobbra: Briegerné Nagy Katalin, Madarász Jánosné, Lacza Etelka és Rafferné Ördög Veronika.
tékű munkavégzése, a pedagógia területén elért
eredményei, szorgalma és szakmai elhivatottsága elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.
Lacza Etelka
középiskolai tanár
1978-ban szerzett matematika-ábrázoló geometria szakos középiskolai tanári diplomát a
Kos-suth Lajos Tudományegyetemen. 1985ben másoddiplomaként technika szakos középiskolai tanári oklevelet vehetett át.

Címzetes főorvos

Ugyancsak a testületi ülésen vette át címzetes főorvosi címét Dr. Hajnász Beatrix fogorvos.
Dr. Hajnász Beatrix fogorvosi diplomáját 1997-ben szerezte a Debreceni Orvostudományi
Egyetemen. Pályakezdő, friss diplomásként a tiszaújvárosi rendelőintézetben helyezkedett el,
mint közalkalmazott körzeti fogorvos.
Első perctől kezdve részt vett a felnőtt betegek fogászati ellátásán túl a gyermek páciensek gyógyításában is. 2000-ben szakvizsgázott, a fog- és szájbetegségek szakorvosa lett. A szak-vizsga megszerzését követően bekapcsolódott az óvodás és általános iskolás gyermekek iskolafogászati ellátásába is.
A szakmai fejlődés iránti igénye eredményeként 2006-ban a Nemzeti Vizsgabizottság előtt
konzerváló fogászatból és fogpótlástanból is szakvizsgát tett.
Körzeti fogorvosi tevékenységét 1998. január 1-jétől, mint közalkalmazott fogorvos látta el a
Tiszaújvárosi VI. számú fogorvosi körzetben, majd 2000. október 1-jétől vállalkozási formában végzi a feladatot a Dr. Hajnász Beatrix fogászati Bt. keretein belül.
Hivatástudata kiemelkedő, tevékenységét mindig áthatotta a betegek és a szakmája iránti szeretet. Feladatai ellátása során mind a felnőttek, mind a gyermekek esetében nagy hangsúlyt fektet a megelőzésre, a tanácsadásra. Célja, hogy a száj- és fogápolás jelentőségének megismertetésével és betartatásával minél hosszabb ideig maradhasson meg a betegek szájüregi egészsége, megelőzve a szövődményes betegségek kialakulását is.
Tiszaújváros fogászati alapellátásban végzett több mint két évtizedes kiváló munkavégzése,
szakmaszeretete, a fogászati prevenció területén elért eredményei elismeréseként címzetes
főorvosi cím adományozásában részesült.

1985. szeptember 1-jétől dolgozik jelenlegi
munkahelyén, a Tiszaújvárosi Eötvös József
Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégiumban. 1990-től 1992-ig kollégiumi nevelőtanári fel-adatokat látott el, majd újra tanári munkakörbe került, azóta folyamatosan matematikát oktatott gimnáziumi és szakgimnáziumi tanulóknak.
Tanári tevékenységét mindig lelkiismeretesen,
nagy szakmai hozzáértéssel végezte. Az intézménynél eltöltött több mint három évtized alatt
nagy empátiával, gyermekközpontú szemlélettel végezte munkáját. A nevelőtanári munka
során szerzett tapasztalatait eredményesen alkalmazta a tanításban és osztályfőnökként is.
Munkavégzését az igényesség, a precizitás, és
a következetesség jellemezte.
A diákok munkájával szemben igényes volt,
igyekezett őket önállóságra nevelni. A tehetséges tanulókat a magasabb célok elérésére ösztönözte, a lemaradók esetében egyéni differenciálást, felzárkóztatást végzett.
Nagyfokú szociális érzékenységének és segítőkészségének köszönhetően a hátrányos helyzetű tanulók sorsának alakulására kiemelt figyelmet fordított. Példaértékűen támogatta a rászoruló tanulókat, biztosítva esélyegyenlőségüket,
elősegítve iskolai sikerességüket, motivációjuk
és önértékelésük erősítését.
Tiszaújváros közoktatásában végzett több mint
három évtizedes kiemelkedő szakmai munká-ja, lelkiismeretes és gyermekközpontú pedagógusi tevékenysége elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.
Madarász Jánosné
asszisztens
A B-A-Z Megyei Kórház Gyermekegészségügyi Központjában kezdte szakdolgozói pályafutását. Alapképesítésének elvégzése után csecsemő és gyermekápolói szakképesítést szerzett és majdnem tíz évig vett részt a beteg gyermekek ápolásában.
1988-ban kezdett el dolgozni a Leninvárosi
Rendelőintézetben, mint állandó helyettes as�szisztens, majd 1990-től 15 éven keresztül a
bőrgyógyászati szakrendelésen segítette a betegek ellátását. 2005-től hét évig a tüdőgyógyászaton, majd nyugdíjba vonulásáig az ideggyógyászaton látott el szakdolgozói feladatokat.
Munkája elismeréseként 1997-ben munkatársi
címpótlékban részesült.
A rendelőintézetben eltöltött harminc év alatt
gyógyító, betegközpontú tevékenységét elhivatottsággal, szeretettel végezte. Munkájára
és környezetére mindig igényes volt. Rendsze-

resen részt vett a szakmai fejlődését segítő továbbképzéseken.
A pályakezdő kollégáinak a legjobb tudása szerint adta át tapasztalatait, segített elsajátítani a
szakma fortélyait és példamutatásával a precíz,
egymásra figyelő, team-munkában végzett tevékenységre ösztönzött. Segítőkész, humánus,
etikus magatartása miatt munkatársai és a betegek szeretik, tisztelik.
A Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben a betegek ellátása terén végzett három évtizedes kiemelkedő, áldozatos munkavégzése, emberi
helytállása elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.
Briegerné Nagy Katalin
óvodapedagógus
Pályafutását közvetlenül diplomája megszerzését követően 1978-ban kezdte az egykori Leninváros 3. sz. Napközi Otthonos Óvodájában.
Szakmai rátermettsége, közvetlen, kedves, kiegyensúlyozott személyisége miatt hamar beilleszkedett az alkalmazotti közösségbe.
A gyermekek irányába megnyilvánuló nyitottsága, szeretete, nem csak a gyermekközösségben, hanem a szülők körében is elfogadottá,
közkedveltté tette.
A nevelőközösség és vezetői bizalmát élvezve 1987-től 1989-ig vezető-helyettesi, illetve
munkaközösség-vezetői feladatokat látott el,
valamint a Közalkalmazotti Tanács elnökeként
is tevékenykedett. Szakmai tapasztalatait, gyermekcentrikus látásmódját több esetben is mentor óvónőként osztotta meg az óvodapedagógus
hallgatókkal.
Kiváló szakmai munkája elismeréseként 1994től főtanácsosi címpótlékban részesült.
Az intézményi összevonást követően 2008-tól
2017-ig a Katica óvoda vezető-helyetteseként
tevékenykedett. A vezetői megbízásából adódó
munkaköri feladatait is lelkiismeretesen, naprakészen és fegyelmezetten látta el.
A hosszú időn át végzett kiemelkedő, színvonalas szakmai munkája elismeréseként 2011ben Tiszaújváros Közoktatásáért Oklevél Életmű-díj kitüntetésben részesült. Munkavégzésére mindig a szakmai elkötelezettség, lendületesség, kiegyensúlyozottság és pontosság volt a
jellemző. Az elmúlt 40 évben meghatározó személyisége volt a város óvodai nevelésének.
Tiszaújváros köznevelésében végzett négy évtizedes kimagasló, lelkiismeretes szakmai munkája, az óvodai nevelés területén elért eredményei és példaértékű magatartása elismeréseként
„Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben
részesült.

Őszidő

2018. október 4.

Idősek hete
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Köszönet a városépítőknek

Az ENSZ 1991-es határozata alapján október elseje az idősek világnapja. Városunkban évről-évre
ilyenkor rendezik meg az Idősek hetét, kulturális,
gasztronómiai és szabadidős programokkal.
Hétfőn délután a Nyugdíjas parkban, a kopjafánál gyűltek ös�sze városunk szépkorúi. Hagyomány már, hogy ilyenkor megkoszorúzzák a 2006-ban a csíkszeredai nyugdíjas közösségtől
kapott kopjafát, valamint Danhauser Sándor és Tomorszki Istvánné emléktábláját. A rendezvényen részt vettek testvértelepüléseink, Beregszász és Polgár nyugdíjas szervezeteinek képviselői is. Az ünnepségen az idén húszéves Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének elnöke, Varjas Lászlóné mondott köszöntő beszédet.
- Tizenhárom éve már, hogy eljövünk ide a kopjafához - mondta. - Hogy mire emlékezünk? A barátságra köztünk és testvérvárosaink között. A közös múltra gondolunk, örülünk a jelennek
és tervezzük a jövőt. Elődeinkre is emlékezünk, akik húsz éve
megálmodták nekünk az aktív nyugdíjas éveket, tisztelgünk a
múlt előtt, ami érték és hagyomány, azt mi is tovább gondozzuk.
Bráz György polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, ez a hét
a barátságról szól, a tiszteletről és az emlékezésről.
A koszorúzás után az ünneplők a Derkovits Művelődési Köz-

Varjas Lászlóné

Kulturális kavalkád

pontban vonultak, ahol ünnepélyesen is megnyitották az idősek
hetét. Előbb dr. Fülöp György alpolgármester szólt a szépkorúakhoz.
- Ha megfigyeljük a történelem menetét, mindig azok a társadalmak tudtak sikeresek lenni, ahol odafigyeltek az idősekre, az ő
bölcsességükre, tudásukra és tapasztalatukra - mondta az alpolgármester. - Az ókori görögöknél a vének tanácsa, az ókori rómaiaknál a szenátus, később a királyi tanácsadók mind-mind tapasztalt idős emberek voltak. Ahhoz, hogy egy város, egy állam
sikeres legyen, szükség van az idősek tapasztalatára. Mi minden
nap azért dolgozunk, hogy önöknek tudjunk segíteni, de a mindennapokban szükségünk van az önök tudására. Ki kell fejezni
a hálánkat azért, hogy ezt a várost megépítették, ezt a várost élhetővé és szerethetővé tették, és ezáltal nekünk, a jövő generációjának lehetővé tették, hogy egy ilyen csodálatos településen éljünk, és bizony ez egy embert próbáló feladat volt.
Bráz György polgármester az időskorú lakosság arányának növekedéséről szólt, ami a fejlett és fejlődő országokban jellemző.
Mint mondta, az aktív korúakra hárul az a feladat, hogy gondoskodjanak az idős emberekről. A fejletlen országokban a népszaporulat jelent kihívást, míg a fejlett országokban egyre nagyobb
az időskorúak aránya.
- A kétezres évek elején Magyarországon is megfordult a trend mondta a polgármester -, és a 14 éven aluli lélekszám kevesebb
volt, mint a 60 éven felüli, elindult a népességfogyás. És ez így
is lesz. Kereshetjük az okokat, hogy miért nem születnek meg
a várva várt gyerekek, akik a jövőt jelenthetik, de úgy látszik,
hogy ez a fejlett világ egyik velejárója. Sokféle intézkedés történik, mi is sok mindent teszünk azért a városban, hogy szülessenek gyerekek, itt maradjanak, ide költözzenek a fiatalok. Az
időskorú lakosságot is több probléma feszíti, testi, lelki és szociális problémák. Mi ezen igyekszünk segíteni, hogy mindenki megkapja azt, amire szüksége van. Ezért tartunk fent intézményeket, ezért van ilyen komoly szociális intézményhálózatunk és megfelelő egészségügyi ellátás. A város vezetése fontosnak tartja, hogy béke legyen, hogy minden korosztály kapja meg azt, amire szüksége van. Ezért van annyi szakember, aki

A város vezetése fontosnak tartja, hogy minden korosztály
kapja meg azt, amire szüksége van - mondta a polgármester.
segíti a munkánkat a hivatalban és az intézményekben, és egy
olyan képviselő-testület, amely időben meghozza a döntéseket
- mondta Bráz György.
A köszöntők után Volt egyszer egy táncdalfesztivál címmel operett slágereket hallhatott a közönség. A programok kedden délután a kulturális kavalkáddal folytatódtak, szerdán kirándultak a
szépkorúak, csütörtökön a gasztronómiáé a főszerep, míg pénteken aranylakodalmat tartanak.
Fodor Petra

Testületi tagok, városvezetők a kopjafánál.

Tánc és ének vidáman, együtt

Olyan sokan jelentkeztek az idősek hetének
kulturális kavalkádjára, hogy végül nem a Központi Étteremben, hanem a Derkovits Művelődési Központ színháztermében tartották meg
a rendezvényt. A kavalkádra ugyanúgy jelentkeztek táncokkal, mint énekes és verses produkciókkal.
Így is teltház volt. A szépkorúak versekkel, dalokkal, táncokkal és jelenetekkel is készültek, összesen 18 produkciót láthatott a közönség.
Az Esély Napközi Otthon fiataljai és a Tiszaszederkényi Idősek
Klubja közös előadása nyitotta a kedd délutánt, népdalcsokrukkal megalapozták a rendezvény jó hangulatát.
- Aranyosak voltak a fiatalok - mondta Kupcsik Zoltánné klubtag. - Ügyesen megtanulták a dalokat. Olyan három-négy hete
fogtunk össze és kezdtük el a próbákat. Szederkényben egyébként nagyon jó a klubélet, jó csapat vagyunk, mindenben benne vagyunk, akár főzésben, akár szereplésben. Én nem olyan régen mentem nyugdíjba, eleinte szokatlan volt, de most már jó,
most már szeretem.
A Tiszavirág Idősek Klubjának tagjai is dalra fakadtak.
- Nem először csináljuk - mondta Riczu Zoltánné -, mindig itt
vagyunk, amikor van valamilyen rendezvény. Nagyon összeszokott csoport vagyunk, már egymás tekintetéből tudjuk, hogy mit
gondol a másik.
Nem csak tiszaújvárosiak léptek fel ezen a napon, Polgárról is érkeztek vendégek. Ők először álltak színpadon, kánkánt táncoltak.
- Vidámak vagyunk, szeretjük a zenés-táncos mulatságokat,
ezért jöttünk el most ide, hogy megmutassuk, milyenek is vagyunk mi, polgáriak - mondta a csoportot vezető Molnár Marianna.
- Vidáman telnek a mindennapok is nálunk - mondta Petrik
Lászlóné, a klub egyik tagja -, nagyon összetartóak vagyunk. Ez

A Paletta Baráti Kör népi játékkal lépett színpadra.

A polgáriak kánkánt táncoltak.
egy nappali ellátó, szeretünk oda járni, különböző klubfoglalkozások vannak.
Fiatalokat megszégyenítő módon táncoltak a szépkorúak, mosolyogva, egyáltalán nem tűntek fáradtnak.
- Egyáltalán nem fáradtam el - mondta a 85 éves Bertók Istvánné -, akármennyit is tudnék táncolni. Általában minden foglal-

A Tiszavirág Idősek Klubjának tagjai dalra fakadtak.

kozásra elmegyek, igaz, csigatésztát nem szoktam csinálni, mert
azt nem tudok.
Népi játékkal érkezett a Paletta Baráti Kör, díszletekkel, zenével, énekkel, és tánccal.
- Ezek vagyunk mi - mondta a klub vezetője, Varga-Somogyi Istvánné -, szívünkből jön, tanulni sem kell, csak össze kell rakni
és meg is van a népi játék. A mi baráti körünk csupa-csupa derű, kacagás, jókedv és talán ez érződik is a munkánkban. Nem
beszélünk arról, hogy szívesebben vagyunk szomorúak, mert lehetne így is, de azzal nem vagyunk beljebb. Próbáljunk meg egy
kicsit emeltebb fővel, egyenesebb gerinccel néha örülni annak
is, ha felkelt a nap - mondta.
Ének az esőben és mambo - az örömtornások természetesen idén
is tánccal készültek a kavalkádra. Rendszeresen tornáznak, táncolnak együtt, fittek, frissek és persze jókedvűek.
- Nagyon büszke vagyok arra, hogy Tiszaújvárosban ilyen sok
idős ember aktív - mondta Prókainé Szilágyi Klára -, sajnálom,
ha valaki otthon marad és nem része ennek az egésznek. Így
sokkal kevésbé érezzük az idő múlását. Egymást is tudjuk segíteni, beszélgetünk, kirándulunk, jó együtt lenni. Az Idősek hetén
pedig ez az érzés megsokszorozódik.
Fodor Petra

Szociális

6. oldal

20 éves az Ezüsthíd

2018. október 4.

Idősgondozás magas színvonalon

Idén ünnepli fennállásának huszadik évfordulóját az Ezüsthíd Gondozóház. Az ebből az alkalomból
rendezett ünnepséget lapzártánk
után, szerdán tartották, így erről
még nem tudunk beszámolni. Nyilatkozott viszont lapunknak Poropatich Péter, a gondozóházat működtető Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ intézményvezetője.
- Az 1998-as esztendő nagyon fontos év volt
Tiszaújváros életében, hiszen jelentős, a város
jövőjét megalapozó beruházások kezdődtek el
vagy valósultak meg - mondja Poropatich Péter. - Ebben az évben készült el a sportcentrum,
megkezdődött a termálfürdő építése, melynek
strandja el is készült, a városi könyvtár bővítése is erre az évre datálódik, és ekkor nyitotta
meg kapuit az Ezüsthíd Gondozóház is, amely
egy nagyon sokak által várt bentlakásos intézmény. Annak ellenére, hogy az idősek, nyugdíjasok száma akkoriban mintegy fele volt a mainak, mégis hiánypótló intézmény kezdte meg
működését. Az elmúlt 20 év demográfiai adatai, az idősek családon belüli helyzetének változásai igazolták, hogy az akkori városvezetés
bölcs döntést hozott.

A gondozóház kihasználtsága az elmúlt húsz évben mindig magas volt.
- Mennyiben volt hiánypótló?
- Olyan szociális szolgáltatást valósított meg,
amely még a megyében sem volt, és számos tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező rászorult
személynek nyújtott ideiglenesen teljes körű
ellátást. Olyanoknak, akik otthonukban önma-

A gondozóház mellett felnőtt a „testvér”, az idősek otthona. A 20 férőhelyből 6 férőhelyes
a demens részleg. Így megvalósult a gondozásra és ápolásra szoruló idősek segítését célzó
szolgálatások egymásra épülése.

gukról idős koruk és egészségi állapotuk miatt
nem voltak képesek gondoskodni. Az Ezüsthíd
Gondozóház 44 férőhellyel kezdte meg a működést 1998 augusztusában. Ez lehetővé tette, hogy Tiszaújváros idős, gondozásra szoruló lakossága a megszokott társadalmi és családi kapcsolatainak megtartásával tudott ellátásban részesülni, egyben segítve és a gondozási
feladatok alól mentesítve az aktív munkavállaló hozzátartozókat is.
- Bizonyára sokan tudják, az épület egykor középiskolai kollégiumként, majd munkásszállóként működött, tehát mindig valamilyen közügyet, közösségi érdeket szolgált.
- Az önkormányzat 100 millió forintot biztosított az épület megvásárlására és kialakítására, amelyből megvalósult a megye, de bátran ki
merem jelenteni, hogy az ország legszebb bentlakásos intézménye. Híre túlterjedt a megye
határain, emlékszem rá, hogy sokan kerestek
meg az ország több pontjáról, hogy ide szeretnének jönni vagy idős szüleiket ebben az épületben szeretnék elhelyezni öreg napjaikra. Az
épület persze nem csak kivitelében volt impozáns, hanem az itt folyó magas szintű szakmai
munkának is gyorsan híre terjedt, és rövid idő
alatt a város egyik meghatározó intézményévé
vált. Kezdetben a Városi Gondozási Központ,
majd a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-

pont fenntartásában működött. Jelenleg a gondozóház folyamatos működéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételeket a Tiszaújvárosi
Humánszolgáltató Központ a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központtal együttműködve
biztosítja.
- Milyen kihasználtsággal működik az intézmény?
- A gondozóház kihasználtsága az elmúlt 20
év alatt mindig magas volt. Az utóbbi években a városban zajló demográfiai folyamatok
egyik meghatározó eleme a lakosság öregedése. Megnőtt azoknak az idős, egyedül élő lakosoknak a száma, akik saját környezetükben
életvitelükhöz folyamatos segítséget elsődleges erőforrásaikból, a családból nem tudnak
meríteni. Az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás
iránti igény egyre nő, a gondozóház folyamatosan 44 fő ellátásával működik. Az ellátott idősek 85 %-a nő, 15%-a férfi. A lakók átlagéletkora 80 év. Az igénybe vevők többségében halmozott egészségügyi problémával rendelkező
özvegyek, egyedül élők, illetve rendkívüli élethelyzet miatt időlegesen gondozásra és ápolásra szoruló idős családtagok.
- A gondozóház mellett megépült egy „testvérintézmény”, az idősek otthona is.
- A 44 férőhelyes gondozóház ma már az elhelyezés iránti megnövekedett igényeket nem
tudja azonnal kiszolgálni, az átmeneti elhelyezésre sajnos várakozni kell. Az ellátást igénybe vevők között egyre nagyobb arányban jelennek meg a demenciában szenvedő idősek, akiknek az ellátása helyi szinten intézményi keretek között a korábbi években nem volt megoldott. A megnövekedett lakossági igényekre
reagálva Tiszaújváros képviselő-testületének
döntése alapján az Ezüsthíd Gondozóház mellett az Ezüsthíd Idősek Otthona 20 férőhellyel,
ezen belül a demens részleg 6 férőhellyel 2018.
január 15-én kezdte meg működését. Tiszaújváros szociális szolgáltatást nyújtó intézményrendszerének bővülésével így teljes mértékben
megvalósult a gondozásra és ápolásra szoruló
idősek segítését célzó szolgáltatások egymásra épülése. Újabb lehetőség teremtődött az ellátások közötti átjárhatóságra annak érdekében,
hogy minden igénybevevő a számára adekvát,
állapotának és szükségletének megfelelő ellátáshoz jusson a lakóhelyén.
F.L.

Változások a Bursában

Felsőoktatási ösztöndíj szociális alapon

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) megbízásából az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2018. augusztus 30-án közzétette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati kiírását, melyhez Tiszaújváros önkormányzata is csatlakozott. A képviselő-testület egyúttal megszüntette a bírálati szempontrendszert
és megemelte a az igényjogosultság jövedelemhatárát, hogy minél
többen pályázhassanak az ösztöndíjra.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés, a
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok támogatása a felsőoktatásban.
A Bursa többszintű struktúra, melynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál. A települési önkormányzatok által nyújtott támogatást helyben állapítják meg, melyet a megyei
önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészíthet (2011-től a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat csak adatokat szolgáltat a
minisztérium felé, az ösztöndíjat nem egészíti
ki, az EMMI az önkormányzatival megegyező
mértékű támogatást nyújt.
Az önkormányzatok számára a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes. A pályázatban történő részvétel, a 2019. évi
csatlakozás költségigénye várhatóan 1.750.000

forint lesz. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag
szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.
Az Oktatási Minisztérium 2001-ben indította útjára a Bursát, Tiszaújváros önkormányzata a kezdetektől csatlakozott a kiírt pályázathoz. 2001-ben a szociális kritériumokat rögzítő szempontrendszert alkotott, mely a jövedelem tekintetében „nyitott” volt, a család bevétele csak egy szempont volt a jogosultsági feltételek sorában. Ha az egyéb rászorultsági feltételeknek a pályázó megfelelt, bármilyen magas
családi jövedelem mellett támogatásra szerezhetett jogosultságot. 2006-ban a kritériumrendszer változott, a jogosultság alapfeltétele az egy
főre jutó jövedelem lett. A következő években
a szempontrendszer több alkalommal is módosult, melyek során a helyi viszonyokhoz jobban
igazodó elemek épültek be, de 2011. óta az egy
főre jutó jövedelem vonatkozásában a jogosultsági feltételek nem változtak.
Az elbírálás során, ha az egy főre jutó jövede-

lem nem haladta meg a jogosultsági értékhatárt, a jövedelmen túl egyéb kritériumokat is
vizsgáltak és pontoztak. A támogatást a pontszámok alapján differenciáltan határozták meg,
melynek minimális összege 2.500 Ft, maximális összege 5.000 Ft volt.
Az elmúlt időszak bírálati gyakorlata azonban rávilágított arra, hogy az eddig alkalmazott
szempontrendszer az alacsony egy főre jutó jövedelemhatár miatt már nem tölti be rendeltetését. A pályázók vagy be sem nyújtották a kérelmüket, vagy pályázatukat a magasabb jövedelem miatt elutasították. A további szempontokat (krónikus betegség, munkanélküliség, rokkantság, árvaság) már nem is vizsgálták, pontozták.
Mellékelt táblázatunk mutatja, hogy az ösztöndíjasok száma a tizedére csökkent ezért a képviselő-testület megszüntette a pontrendszert,
a jogosultsági értékhatárt pedig megemelte az
öregségi nyugdíjminimum 300%-ára, mely
alapján 85.500 forint egy főre jutó havi nettó

jövedelem esetén a pályázó ösztöndíjban részesülhet, feltéve, hogy a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Tekintettel arra, hogy a
szempontrendszer megszüntetésével a támogatás mértéke sem lenne differenciált, az önkormányzati ösztöndíjrészt pályázónként egységesen 5.000 Ft/hó összegben határozta meg a testület. (A 2019. évi pályázati kiírás lapunk 12.
oldalán.)
f.l.

Az ösztöndíjban részesültek száma
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

65.550

65.550

65.550

65.550

65.550

65.550

65.550

Értékhatár egyszem. háztartás és gyerm. egyedül nevelő szülő 71.250
esetén (Ft/fő)

71.250

71.250

71.250

71.250

71.250

71.250

Ösztöndíjban részesülők száma (fő)

104

76

51

39

29

11

Értékhatár többszem. háztartás esetén (Ft/fő)

105

2018. szeptember 27.

Mozaik

Lakások, albérletek

Rágcsálómentesítés

Az egekbe szöktek az árak.

Megkezdődött a szokásos őszi
rágcsálómentesítés. Szükség
is van rá, mivel a rendszeres
irtás ellenére is megjelennek
a rágcsálók.
- Sajnos szoktam találkozni patkánnyal mondja Horváth János, aki az Építők útján lakik. - Most nem régen láttam egyet
a pincében, elpusztult már, de több lakó is
panaszkodott már rájuk.
- Ezek vándorpatkányok, tavasszal és ős�szel ösztönszerűen vándorútra indulnak
- tájékoztat minket Tolnai János, egyéni vállalkozó. Évek óta ő végzi a mentesítést városunkban. - Minden évben kétszer végigjárjuk az egész várost. A közterületeken földerítjük a felszínen látható nyomokat. A patkányok lyukakat ásnak a talajba, ezt a legkönnyebb észrevenni. Ezeket a helyeket szoktuk kezelni. Véralvadásgátló kockákat helyezünk
oda, ahol látjuk, hogy megjelentek a rágcsálók. Ez hatékonyabb szer, mint amivel
régebben dolgoztunk. Korábban azonnal
ölő hatóanyag volt a kockákban és borzasztó kínok között pusztultak el a patkányok. Valamint rendszeresen előfordult,
hogy volt olyan patkány, amelyik nem ette meg teljesen a mérget, túlélte és megtanította a többit, hogy nem szabad megenni. Így maradtak élő példányok, és nem
volt hatékony az irtás. A mostani szer három-négy nap múlva hat, akkor pusztulnak el tőle a kártevők. Ez azért jobb, mert
így a patkány nem tud összefüggést találni az irtószer és a betegsége között. Eb-

Csökkenés után is
az egekben az árak

Egy átlagos, 55 nm-es panellakás akár 12 millió forint is lehet, egy hasonló méretű albérlet pedig 100
ezer forintot is kóstálhat jelenleg Tiszaújvárosban.
Amennyiben felújított lakásról van szó, akkor a határ szinte a
csillagos ég. Míg néhány éve ennél jóval kedvezőbb áron lehetett ingatlanhoz jutni, a beruházások és az ezzel érkező munkaerő megnövelte a keresletet, ezzel együtt az árakat is.
- A lakás kínálati árát nem nagyon vették figyelembe, nem is alkudoztak, szinte mindenki megadta azt az árat, amely a kínálati oldalon jelentkezett - mondja Falusi Ferenc, a Bem-Fer-Ker
Kft. tulajdonosa. - Nem volt alkupozíció, mert hosszú távon figyelembe véve az albérlet kiadhatóságát, még ez az ár is megtérülni látszott.
Nagyjából ezzel magyarázható, hogy miért is kerültek a tiszaújvárosi ingatlanárak a budapestivel szinte egy szintre. Pedig
az ingatlanos szakember szerint jelenleg csökkentek is az árak,
mert a beruházások első hulláma lezajlott, a vendégmunkások
elutaztak. De már jön a következő hullám, ami előrevetíti, ismét
növekednek majd az árak. Azaz vásárolni most érdemes, kiadni
pedig majd néhány hónap múlva, amikor érkeznek a céges ügyfelek. Akik saját maguknak szeretnének ingatlant bérelni vagy
vásárolni, nincsenek könnyű helyzetben.
- Megint hátrányba szorulnak a magánszemélyek - állítja Kormos Attila, a Tisza Ingatlan ingatlanközvetítője -, akik albérletet szeretnének kivenni, sajnos nem találnak maguknak 100 000
Ft alatt.
A tiszaújvárosi ingatlanárak emelkedése magával hozza a térség
településeinek felértékelődését is. Sokan most váltanak panelből családi házra. A következmény egyértelmű, a megemelkedett kereslet növeli a vételárat.
Ugyanakkor megjelent a befektetői oldal is. A jó anyagi hátterű magánszemélyek, cégek csak azért vásárolnak a városban ingatlant, hogy azt kiadhassák, az új építésű ingatlanok többsége
már el is kelt.
Hogy meddig tart még ez? Az előrejelzések szerint 2029-ig folyamatosan beruházások zajlanak majd a városban, azaz fizetőképes kereslet még jó ideig lesz.
borza

Falusi Ferenc

Társasházi pályázatok
A képviselő-testület - ismételten kiegészítve az évi 15 millió forintos előirányzatot - 5 társasházi pályázatot bírált el,
megítélve a kért támogatást. Energiatakarékosságot célzó beruházásra (végfal szigetelésre) egy lakóközösség pályázott, és
1,2 millió forintot kapott. Négy gépészeti, illetve egyéb beruházást, felújítást (csapadékvíz alapvezeték cseréje, világítás korszerűsítés) összesen 566.342 forinttal támogatott a testület.
A pályázati kiírás megjelenése óta egyébként 36 pályázat
kapott támogatást. Az eredeti 15 millió forintos előirányzatot augusztusban 1.031.000 forinttal, most 1.766.133 forinttal egészítette ki a testület, így a megítélt éves támogatás
17.866.717 forint.

7. oldal

Nehéz ellenfél a patkány

A talajba fúrt járatokba, vagy egy olyan dobozba helyezik a mérget, amibe be
tud menni a patkány.
ből is látszik, mennyire okos ellenféllel állunk szembe és mennyire nehéz felvenni velük a harcot. A méreg elhelyezése után egy hét múlva újra körbejárjuk a
területeket és ahol még mindig látjuk a
nyomokat, újra lekezeljük és ezt egészen
addig folytatjuk, amíg a nyomok el nem
tűnnek. Van olyan hely ahol egy-két kezelés elegendő, van ahová nyolcszor-tízszer is vissza kell menni. Nagyon fontos
elmondani, hogy ezt az irtószert a szabadban kihelyezni szigorúan tilos. Kizárólag
a patkány által talajba fúrt járatokba helyezzük el, amiben mélyre legurul, majd
a kezelés után gondosan betemetjük. Van-

„Rejtekhelyen” a zárható doboz.

„Ismerd meg lakóhelyedet gyalog(lással), kirándulj a természetben a szürke hétköznapok után!”
A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szeretettel várja városunkban lakó magánszemélyek, működő szervezetek, oktatási intézmények, gazdasági társaságok tagjait és mindazokat, akik szívesen csatlakoznak az egészséges életmód jegyében megvalósuló eseményünkhöz.
Céljaink: Gyalogló alkalom szervezésével népszerűsíteni magát a gyaloglást.

nak olyan helyek is a városban, ahol több
esetben is láttak már patkányt és lakossági bejelentés is érkezett, például a Dísztónál lévő utcabútoroknál. Itt megvizsgáltuk a területet, nem találtunk felszíni nyomokat. Ilyen esetben egy kulccsal zárható dobozba helyezzük el a mérget, amibe
a patkány be tud menni és megeszi a mérget. Ezt a dobozt is a szabályoknak megfelelően olyan helyre kell rejtenünk, ahol
csak mi és a patkány fér hozzá.
A rágcsálómentesítés szeptember közepén kezdődött és egy hónapig tart.
- Legalább száz ponton vannak ilyen beavatkozások városszerte - tudtuk meg
Krajnyák Lászlótól, a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. műszaki vezetőjétől. - Ebbe beletartozik a város teljes
területe a Tisza-parti városrész, valamint
Tiszaszederkény is. Két utóbbinál azért
is fontos ez a beavatkozás, mert ezeken a
részeken még előfordul kisállattartás, ami
köztudottan vonzza a rágcsálókat. Ebben
a harcban segítségünkre lehet a lakosság
is, olyan formában, hogy a (06) 80 / 200
- 839-es zöld számon minden esetben bejelentik, hogy hol láttak rágcsáló kártevőket.
Tiszaújváros területén az önkormányzat
gondoskodik a rágcsálómentesítésről, a
csatornarendszerben az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek feladata a
patkányirtás. Információink szerint az elmúlt héten az ÉRV is elvégezte a mentesítést.
ema

A gyaloglás, a séta rendszeresen űzve alkalmas eszköz lehet
az egészség megtartására, társakkal, barátokkal, óvodai, iskolai közösségben, akár a családtagok bevonásával, közösen gyakorolva pedig egyúttal remek időtöltés.
A programunk alkalmat ad arra is, hogy kapcsolódjunk az Európai Diáksport Nap rendezvénysorozathoz, mely a Magyar
Diáksport Szövetség kezdeményezésével indult és immár huszonhat ország részvételét bírja.
A rendezvény idején kék szalag viselésével kívánjuk kifejezni szolidaritásunkat az autizmussal együtt elő tanítványaink irányába.
A program ideje: 2018. október 13. szombat 10.00-13.00 óráig.
Helyszín, indulás, útvonal: Hunyadi Mátyás Iskola (Alkotmány köz 2.). A gyalogtúra Tiszaújváros utcáit és külterületét
(Sajó gát) érinti az alábbi térképvázlatok szerint.
A csatlakozni kívánók tetszés szerint választhatnak az alsó tagozatosoknak (4,5 km), avagy a felső tagozatosoknak (7,22
km) tervezett útvonalak közül.
A gyalogló napon mindenki saját felelősségére vesz részt!

Művészet

8. oldal

Szklerózis multiplexszel is csodákra képes

Művészet, terápia, hobbi

A papírcsík-művészettel, vagyis a quillinggel a reneszánsz idején a kolostorokban élő apácák és szerzetesek díszítettek különböző tárgyakat, később az elegáns úri
hölgyek űzték ezt a hobbit.
A tiszaújvárosi Szilágyi Józsefné, Böbe
is ebben teljesedik ki, neki terápia a művészet e válfaja, hiszen szklerózis multiplexszel küzd. Élete első kiállításának
megnyitójára, az Óvárosi Kult galériába
kezelőorvosai, ápolói is eljöttek Debrecenből.
Egy kéz, amely nehezen mozdul a mindennapokban, mert a szklerózis multiplex
olykor megbénítja. Egy kéz, amely a különleges papírcsodákat mégis tekeri. Tekeri művészien, lélekből, a betegség legjobb terápiájaként.
Böbénél 39 éves korában - 4 évvel ezelőtt - diagnosztizálták a betegséget. A
szklerózis multiplex a központi idegrendszert megtámadva a mozgást lehetetleníti el, ő mégsem ismer lehetetlent. Másfél
évvel ezelőtt kezdett kézműveskedni, egy
olyan türelmet, aprólékos finom munkát
igénylő technikával, ami kihívás és lélekgyógyító terápia is egyben.
- Sokan eljöttek a kórházból is, pedig biztos nem te vagy az egyetlen páciensük.
- Igen, nagyon kedvesek, örülök nekik. Itt
van a kezelőorvosom, dr. Nagy Valéria,
a debreceni Kenézi Kórház neurológiai
osztályának főorvosa, aki a betegségemről és a művészettel való kapcsolatomról
is szólt a megnyitó beszédében. Itt vannak a nővérek és az asszisztensek is a
neuorológiai osztályról, de ahogy körbenézek, a család, a barátok mellett vannak

kronika@tiszatv.hu

Az én Zenemanóm

Képek papírcsíkokból.
- Ez egy idegrendszeri betegség, ami
bezavar a testem működésébe. 2014 márciusában fedezték fel, bár már előtte is
voltak tüneteim, de akkor még nem tudtam mivel állok szemben. Akkor nem an�nyira dőlt össze bennem a világ, hiszen
nem tudtam milyen ez a betegség, aztán
utána olvastam, na akkor kerültem egyre mélyebbre, és amikor jöttek a tünetek.
Vannak jobb napjaim és kevésbé jók, akkor nehezebb.
- Hogyan viselkedik a tested a rosszabb
napokon?
- Borzasztóan fáradt vagyok, ez a legros�szabb, kiveszi minden maradék erőmet is.
Nem tudok egyedül kimozdulni, orvoshoz menni, vásárolni sem nem tudok elmenni, szinte állandóan a férjem segítségére szorulok, be vagyok zárva a négy fal
közé. Ráadásul a romló fajtája van a be-

Sokan mentek el a megnyitóra.
ismeretlen érdeklődők is, akik kíváncsiak
voltak arra, hogy mivel foglalkozom.
- Mivel is?
- A quillinggel, ami egy rendkívül szép,
dekoratív, kreativitást és kézügyességet
egyaránt fejlesztő kézműves technika.
Gyakorlatilag ez a papírcsík-művészet,
amikor is öt milliméteres papírcsíkokat
hajtogatok, azokat egy quilling tollal tekergetem, hajlítom, ragasztom, lakkozom, nagyjából ennyi a folyamat. Szeretem, élvezem ezt csinálni. Ez az első kiállításom, aminek nagyon örülök. Gyűltek
a képek hónapok óta a lakásban, úgy gondoltam megérettek arra, hogy megmutassam mindenkinek.
- Hogyan kezdted, egyszer csak szembejött?
- Igen. Valójában ez nem én vagyok, hiszen én egy visszahúzódó ember vagyok,
soha nem gondoltam, hogy én ilyet fogok
valaha csinálni. Tulajdonképpen nekem
ez hirtelen jött, másfél éve egy rehabilitáció alkalmával mutatták meg nekem,
hogy ez a kézügyességet is fejleszti. Nagyon megtetszett, elkezdtem hát a magam
kedvére csinálni időtöltésképpen és a lelki nyugalmamat is megtaláltam benne.
- Nagyon mélyen voltál, amikor szklerózis multiplexszel diagnosztizáltak?
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tegségnek, sok mindent kipróbáltak már
rajtam, de folyamatosan romlik az állapotom. Vannak olyan napok, amikor nem
tudok menni egy lépést sem, van, hogy
a férjem úgy húz ki a wc-re, de előfordul, hogy meg kell katéterezni, mert elakad a vizeletem. Teljesen kiveszi belőlem az erőt a betegségem. Nincs erőm
főzni, semmihez sem, egyedül a quilling
az, ami segít. Akármilyen állapotban va-

Szilágyi Józsefné
gyok, leülök egy kicsit, tekergetek egy kicsit, és mindjárt megnyugtat. Még egészséges embernek is ajánlom.
- Gyönyörű alkotásokat látok, kifinomult
szín- és formavilággal megkomponálva.
Szerinted jó vagy ebben a műfajban?
- Azt hiszem igen. Sokkal több a sikerélményem, mint a rossz, kudarcok nem nagyon vannak, olyan nincs, hogy nem sikerül és ki kell dobnom, legalábbis eddig
nem volt.
- Az hogy lehet, hogy olykor a nagyobb
mozgásokra sem tudod rávenni a testedet,
a kezed mégis képes ilyen finom mozdulatokra?
- Azt hiszem az a titka, hogy szeretem,
és minden nap foglalkozom vele. A testemnek és a lelkemnek is jót tesz, érzem.
Nem hagyja, hogy elhagyjam magam,
gondolkodom újabb térformákon, színeken, képeken, amivel - most, hogy ez a
kiállítás létrejöhetett - remélem már nem
csak magamnak, hanem a környezetemnek is örömet szerzek. A képeim iránti érdeklődést most azzal hálálom meg mindazoknak, akik eljöttek a kiállítás-megnyitómra, hogy egy-egy saját készítésű quilling hűtő mágnest, vagy figurát vihetnek
haza ajándékba, mindenki azt, amit maga választ a kézműves szépségeim közül.
berta

Mindenki választhatott quilling-ajándékot.

Tavasszal a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola legkisebb tanulói részt vettek a Műszaki Könyvkiadó által meghirdetett, „Az én Zenemanóm” elnevezésű rajzpályázaton, melyet
az augusztusban megjelent Music Book 2 ének-zene tankönyv
illusztrációjához írtak ki a magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskolák 1-2. osztályos tanulói részére. A gyerekek feladata az volt, hogy tervezzék meg saját zenemanójukat, s adjanak neki találó nevet. A Műszaki Kiadó honlapjára feltöltött rajzokból internetes szavazás alapján kerültek ki a közönségdíjas
alkotások. A beérkezett 168 pályamunka közül a szakmai zsűri
értékelése alapján további 6 alkotást díjaztak. Nagy örömünkre iskolánkból Szentesi Anna 2.a osztályos tanuló (felkészítő tanára Kaló Krisztina) rajza bekerült a díjazott alkotások közé.
A díjátadó szeptember 14-én, a pályázat rajzaiból rendezett kiállítás megnyitóján volt, ahol Anna átvehette a zsűri különdíját Tiny Troll nevű zenemanójáért. Ennél is nagyobb öröm számára, hogy ebben a tanévben az énekórákon - sok diáktársával
együtt - már abból a könyvből tanulhat, melyhez ő maga is hozzájárult. Büszkék vagyunk ügyes kezű diákunkra!
Makkainé Chmara Marianna
igazgató

Egy tea Somával

Spitzer Gyöngyi, azaz Soma Mamagésa többször is vendégeskedett már városunkban. Ezúttal nem zenei csemegét hozott, hanem lelki táplálékot. A Derkovits Művelődési Központ népszerű rendezvénye, az Ötórai tea vendégeként teltház előtt osztotta
meg gondolatait a hétköznapi élet mágiájáról, avagy a tudatosság teremtő erejéről. Útmutatót adott a harmonikus élet és boldogság kereséséhez, ismeretterjesztő előadása után pedig könyvét dedikálta.

A zene világnapja

A Tóth Vera Trió fellépése elmaradt, de nem maradtunk zene
nélkül a zene világnapján. A Tiszaújvárosi Református Énekkar
és a Mezőkeresztesi Kamarakórus közös műsorát és a Kéry fivérek zongorakoncertjét hallgathatták a zenekedvelők.

Kultúra
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Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár
Tiszaszederkényi Művelődési Ház
Óvárosi KULT Galéria
Szilágyi Józsefné Böbe - A quilling világa SM betegként
Helyszín: Bocskai út 33.
Látogatható: 2018. november 24-ig.

Városi Kiállítóterem
Varga Éva szobrász és Seres László festőművész
EGYIDŐBEN című kiállítása
Helyszín: Barcsay tér 2-4.
Látogatható: 2018. október 26-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Városunk közlekedése - kamarakiállítás
A kiállítás november 19-ig látható.
Október 10. (szerda) 10.00 óra
Babusgató
Könyvtári foglalkozás kicsiknek és kicsikről
A kisgyermekkor fejlesztő játéktevékenységei
Előadó: Tóth-Juhász Orsolya kisgyermeknevelő
Helyszín: a Gyermekkönyvtár
Vasárnap is nyitva
Az Országos Könyvtári Napok keretében a Hamvas Béla Városi Könyvtár október 7-én, vasárnap is nyitva tart 13-20 óráig. A könyvtári szolgáltatások ezen a napon 13 - 17.30 óráig
vehetőek igénybe.
Zárva a könyvtár
A Hamvas Béla Városi Könyvtár áramszünet miatt 2018. október 9-11-ig ZÁRVA tart.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár

Október 5. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután
Nyelvi játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők,
stratégiai játékok, kártyajátékok tanulása felnőtteknek.
Játékmester: Borsósné Doktor Éva könyvtáros
Október 9. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit
Kívánságturmix – 2018
2018-ban megújult formában folytatjuk immár harmadik éve
tartó vetélkedőnket. A témák kiválasztásánál figyelembe ves�szük az előző évben játékosaink részéről felmerült kéréseket.
Októberi témák:
- Karinthy Frigyes
- Tudomány - Művészet
A feladatok elérhetők minden hónap 10-ig, leadhatók minden
hónap utolsó munkanapjáig személyesen a Tiszaszederkényi
Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocskai u. 33.), és a Hamvas Béla Városi Könyvtárban (Tiszaújváros, Széchenyi u.
37.), valamint elektronikusan a Hamvas Béla Városi Könyvtár honlapján (www.dkk.tiszaujvaros.hu) és Facebook oldalán
(www.facebook.com/hamvas.konyvtar ). A résztvevő játékosok havonta tájékozódhatnak a beküldött feladataik eredményéről az alábbi elérhetőségeken: kekine@tujvaros.hu és borsosne.doktor.eva@tujvaros.hu email címeken, vagy az 544552-es telefonszámon.

A Tisza TV műsora
Október 4., csütörtök

9:00 Héthatár: Testületi ülés után - Kazáncsere - Idősek hete
start - Zeneiskola évindító - 20 éves az Ezüsthíd gondozóház
- Őszi nyavalyák - Patkányirtás
9:15 Hétről-hétre: Országos könyvtári napok - Kulturális kavalkád - Tiszaújvárosi Református Énekkar koncert - Tóth
Vera trió - Közelmúlt: Szüreti mulatság
9:45 Fogadóóra Bráz György polgármesterrel
(A műsor a szerdai adás ismétlése)
Október 10., szerda
18:00 Héthatár: Közmeghallgatások - Jabil üzemavató Ovisport - Vértanúk napja - Szüreti mulatság - Sport
18:15 Hétről-Hétre: E-recept - Idősek hete - Könyvtártúra Könyves vasárnap - Állatok világnapja - Közelmúlt - Sport

Zenedejubileum

9. oldal

Fél évszázada oktatnak

Ötvenedik tanévét kezdte el
idén a Vándor Sándor Zeneiskola. A klasszikus zeneoktatás mellett koncerteket is szervez az iskola, ám az
idén bőségesebb lesz a kínálat, hiszen az 50. születésnapját ünneplő intézmény különlegességekkel is készül.
A tanévet 252 növendékkel kezdte meg a
zeneiskola. Az intézménybe jár gyerekek
több mint tízféle hangszer közül választhattak. Évek óta vezeti a kedvenc hangszerek listáját a zongora, a fuvola és a gitár, de a hegedűt is szívesebben választják manapság.
A hangszeres oktatás mellett hetente két
szolfézsórája is van a növendékeknek, ez
a tárgy nem kedvenc, de kötelező, mindenki ezzel kezdi.
- A szolfézs sok mindenben segít a hangszeres tanításnál - mondja Szépi Magdolna szolfézstanár.
- Megismerkednek a gyerekek az ABC-s
hangokkal, dalocskákkal, ritmusokkal,
ami kell a hangszeres tanuláshoz, de az
általános iskolai ének-zene tanításba is
besegít, hiszen szorosan kapcsolódik a
dalelemzés, a hangkészletek, hangsorok,
hangnemek, amit a gyerekek megtanulnak itt első és második osztályban. Ez a
szint tulajdonképpen megfelel az általános iskola hetedik, nyolcadik osztályos
énekóra tananyagának. Van két előkép-

Szolfézsórán.
zőnk az egészen kicsiknek, az előképző
egy és a másik csoport, ahol már hangszert is kapnak a kezükbe a gyerekek. A
hangszer mellett végigkíséri őket a szolfézs, de a hetedikes, nyolcadikos diákok
szolfézs helyett választhatják a zeneirodalmat is.
- Zökkenőmentesen indult a tanév, új pedagógusok nincsenek, új növendékek viszont igen, hiszen minden évben csatlakoznak hozzánk újabb zeneszerető diákok - tudtuk meg Somogyiné Sándor Dórától, a zeneiskola igazgatójától. A népszerű tanszakokon túljelentkezés is szo-

kott lenni, ezért felvételit is hirdetünk. A
tanulói létszámunk állandó, már átléptük
a 250-et. A mi zeneiskolánkban többnyire fúvós hangszerek vannak, a legtöbben
ilyen hangszeren tanulnak. Sok rendezvényt tervezetünk erre a tanévre, növendékhangversenyt, külső szereplőket, de
mi is tervezünk egy nagyszabású jubileumi koncertet az első és a második félévben is. Az első koncert október 4-én, csütörtökön lesz, a Balázs Elemér Group hoz
jazz muzsikát a zeneiskola hangversenytermébe 17 órától.
berta

Művészeti toborzó

A Derkovits Művelődési Központ művészeti csoportjai új tagok jelentkezését várják!
Az ifjúsági mazsorett csoportba 10 éves,
a gyermek csoportba 3-4 éves kortól várja Bognár Imre mazsorettoktató a tánc és
botforgatás iránt érdeklődő lányokat!
A Kisbocskor Néptáncegyüttes 7-9, a
Pántlika Néptáncegyüttes pedig 10-13
éves korú, táncolni, énekelni szerető lányokkal és fiúkkal bővítené tagjai létszámát. A vidám hangulatú csapatban az intenzív mozgást, a sikeres fellépéseket, a
hagyományok elsajátítását Losonczi Benjámin Róbert garantálja.
A Derkovits Fúvószenekar utánpótlás

csoportja zenei előképzettséggel rendelkező gyermekeket és fiatalokat hív 10-11
éves kortól, hogy csatlakozzanak hozzájuk. Aki a közös muzsikálás élményére
vágyik, itt a helye! Zenekarvezető: Arnóczky Zoltán karnagy.
A 8-10 éves korú, kézművesség iránt érdeklődő gyerekek a Százszorszép Kézműves Szakkörben ismerkedhetnek meg a
gyöngyfűzés, csuhéfonás, hímzés fortélyaival és a tárgyalkotás örömeivel Füredi Zsuzsanna népi játék és kismesterség
oktató segítségével.
A Bokréta Citerazenekar 8 éves kortól
hívja egy családias hangulatú csapatba
azokat, akiket érdekel ez a ma már igen

Jegyvisszaváltás
Tisztelt Közönségünk!
A szeptember 29-én elmaradt Tóth Vera Trió koncertre szóló jegyek a művelődési központ jegypénztárában október 12éig válthatók vissza.
A fenti időpont után a jegyek visszaváltására nincs lehetőség.
Megértésüket köszönjük!
Derkovits Művelődési Központ

Pálinkamustra

A mustra célja: A házi fogyasztásra főzetett pálinkák/párlatok
megmérettetése, a minőségi pálinka, mint hungarikum népszerűsítése.
Nevezési feltételek:
- ½ l minta lezárt üvegben
- Egy személy maximum 3 mintával nevezhet
- Nevezési lap kitöltése mintánként (Nevezési lap tartalma:
nevező neve, pálinka/párlat gyümölcs fajtája, főzés éve, alkohol fok, érlelési mód (hordós, ágyazott- friss gyümölcsre
vagy aszalványra)
- A minta minden jogszabálynak megfelel! (Esetleges ellenőrzés esetén a nevezőnek kell igazolnia a pálinkafőzés körülményeit.)
- Nevezési díj nincs!
A minta leadási határideje: 2018. október 5. (péntek) 12.00
óra
A minta leadási helyszíne: Tiszaszederkényi Művelődési Ház
– Mátyás Edina művelődésszervezőnél.
A pálinkák versenyeztetése a Szüreti mulatság rendezvényen
zajlik 2018. október 7-én (vasárnap) 12.30 órai kezdéssel.
Eredményhirdetés: 2018. október 7. 15.30 óra

ritka, de annál szebb népi hangszer, a zenei hagyományok ápolása, őrzése. Művészeti vezető: Oláh Dezső.
A Tiszavirág Foltvarró Kör olyan tagokkal bővítené a csoportját, akik jártasak a
varrásban és egy jó kedvű, összetartó közösségben szívesen elsajátítanák a különböző foltvarró technikákat, melyek segítségével szép és hasznos tárgyakat készíthetnek saját maguk és családjuk örömére.
A csoport vezetője: Mag Kálmánné.
Bővebb információ kérhető a Derkovits
Művelődési Központban személyesen,
vagy a 49/542-005-ös telefonszámon.

Rendezvényterv
készül

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
novemberben tárgyalja Tiszaújváros 2019. évi előzetes rendezvénytervét.
A www.tiszaujvaros.hu weboldalon megjelenő online TISZAÚJVÁROSI RENDEZVÉNYNAPTÁR-ban minden bejelentett rendezvény helyet kap, a turisztikai szempontból kiemelt rendezvényekről pedig nyomtatott kiadvány készül TISZAÚJVÁROSI PROGRAMAJÁNLÓ címmel.
Kérjük a városi intézményeket, egyesületeket, civil szervezeteket, egyházakat, magánszemélyeket, amennyiben Tiszaújvárosban közérdeklődésre számító rendezvényt szerveznek,
illetve a 2019. évi városi rendezvénynaptárban meg kívánnak
jelenni, juttassák el az erre a célra készített RENDEZVÉNY
BEJELENTŐLAP-ot a koordinációt végző Tiszaszederkényi
Művelődési Ház postacímére: 3580 Tiszaújváros, Bocskai út
33. vagy e-mail címre: edinamatyas@tujvaros.hu.
A bejelentőlap személyesen átvehető a Derkovits Művelődési Központban, a Tiszaszederkényi Művelődési Házban, vagy
letölthető a http://www.tmkk.tiszaujvaros.hu honlapról.
Határidő: 2018. október 10. (szerda)
Az esetlegesen felmerülő kérdésekben felvilágosítást nyújtanak a művelődési ház munkatársai a következő telefonszámokon: 49/544-551, 70/383-2654.

Hirdetmények

10. oldal

Árverési hirdetmény

VOLKSWAGEN TRANSPORTER ÉS IVECO MAGIRUS TÍPUSÚ GÉPJÁRMŰVEK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti
Kaució, árverési alapár, licitlépcső:
a Tiszaújváros Város Önkormányzata tulajdonát képező alábbi gépjárműveket.
Gépjármű típusa
Kaució Árveré- licitlépcső
1. A gépjármű adatai:
(Ft)
si alapár (Ft)
• Volkswagen Transporter személygépkocsi
( b r u t t ó ) vagy annak
• gépjármű kora: 25 év
(Ft)
egész számú
• típusa: diesel
többszöröse
• futás teljesítmény: 333.487 km
Volkswagen
10.000
100.000
1.000,
• extra felszereltség: vonóhorog
Transporter
• üzemképes, teljes felújítása szükséges
Iveco Magirus
130.000 1.300.000 10.000,
• műszaki vizsga: 2018. 01. 13-ig		
2. A gépjármű adatai:
• Iveco Magirus tehergépjármű
• gépjármű kora: 11 év
• típusa: diesel
• futás teljesítmény: 72.362 km, 14.992 üzemóra
• extra felszereltség: vonóhorog
• üzemképes, részleges felújítása szükséges
• műszaki vizsga: 2017. 10. 11-ig
A gépjárműveket árverésen értékesítjük a kihirdetett alapárról
induló szabad licitálással.
Az árverésen való részvétel feltételei:
• határidőben beadott jelentkezési lap,
• az árverésen való személyes részvétel, vagy a pályázó törvényesen meghatalmazott képviselőjének jelenléte,
• kaució befizetésének igazolása (az összeg postai csekken
vagy átutalással fizetendő az OTP Bank Nyrt-nél vezetett
11734114-15350064-00000000 számlaszámra).
Jelentkezési lapok

• Átvehetők ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, 213. számú irodában.
• Beadási határideje: 2018. október 25-én 12.00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 213. számú irodában.
Árverés ideje, helye:
2018. október 26-án 09.00 óra, Tiszaújvárosi Polgármesteri
Hivatal, 206. számú irodában.
Érdeklődni: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, 213. számú
irodában, Magyar Ágnes munkatársnál, tel.: 49/548-042, email: magyar.agnes@tujvaros.hu
Megtekintés helye, ideje:
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. telephelyén (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/C.)
• 2018. október 19-én 12.00 - 14.00-ig
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Ebzárlat és legeltetési tilalom
Felhívjuk a település állattartóinak figyelmét, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási
Hivatal hatósági főállatorvosának rendelkezése alapján Tiszaújváros közigazgatási területére a rókák és más vadonélő ragadozók veszettség elleni orális immunizálásának időszakára
2018. szeptember 30-tól - október 21-ig
terjedő időszakra legeltetési tilalom és
ebzárlat lépett életbe.
Az ebzárlat időtartama alatt:
- a kutyákat és a macskákat tartási helyükön elzárva, illetve a kutyákat megkötve
úgy kell tartani, hogy azok más állattal,
vagy emberrel ne érintkezhessenek,
- zárt udvarban a kutyák elzárását vagy
megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan nem szökhetnek ki,
- kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni,
- a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát, vagy macskát és csak a

hatósági állatorvos kedvező eredményű
vizsgálata után és engedélyével szabad
kivinni,
- Érvényes veszettség elleni védőoltással
rendelkező
a.) vadászebek,
b.) fegyveres erők és fegyveres testületek ebei,
c.) katasztrófa-mentő ebek,
d.) segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek
rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a fent foglalt korlátozás alól.
- Az ebzárlat alatt befogott húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az
ebzárlat időtartamára. Az állat hatósági
megfigyelése az ebzárlat esetleges meghosszabbítása esetén sem tarthat kilencven napnál tovább. Amennyiben a kóborló eb vagy macska veszettség elleni
oltottsága nem állapítható meg és az állat befogása, illetve hatósági megfigyelése nem oldható meg biztonságosan, az ál-

latot a járási főállatorvos határozatára járványügyi intézkedésként az állatvédelmi
előírások magtartásával le kell ölni.
- Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény - a veszettség elleni összevezetéses oltás kivételével
- nem tartható.
A legeltetési tilalom időtartama alatt:
- a szarvasmarhák, bivalyok, juhok, kecskék, lovak, szamarak, öszvérek és sertések legeltetését a lakott településen belül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hiányában a lakott település határától számított 500-1000 méteren belül kell megszervezni,
- bármely állatfajba tartozó állatok vándorolva történő legeltetése tilos!
- az állandóan legelőn tartott húshasznú
szarvasmarha-állományok legeltetését –
az állomány nagyságától függően – 10-20
hektáros területre kell korlátozni.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben
nem részesült háztartások részére
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

2018. október 4.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Bráz György polgármester
2018. október 08-án (hétfőn)
13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes
bejelentés alapján történik,
negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését
az 548-010-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

Zöld növényi hulladék

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.)
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a 41. héten 2018.
október 11-én (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

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

Orvosi ügyelet

Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától
másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától
hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt:

06-46/477-104

Közterületi SOS hívószám

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

Zöld szám

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

Tóth Sándor

kompenzációs listán mandátumot
szerzett képviselő
2018. október 10-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

Hirdetmények

2018. október 4.

Rágcsálómentesítés
Tiszaújváros rágcsálómentességének őszi fenntartási munkái
2018. szeptember 19. - október 19. közötti időszakban zajlanak a város területén (beleértve 3. sze., 4. sze., Kertváros, Örösi
úti lakópark, Tiszaszederkény városrész, Tisza-parti városrész)
a csapadékcsatorna hálózaton és a megjelölt felszíni gócterületeken.
A munkálatok során véralvadásgátló hatóanyagú szert, VARAT
paraffinos kockát helyeznek ki.
Hatóanyag: Brodifacoum, 0.005 g Bitrex védelemmel ellátva,
III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú szer.
A VARAT antikoaguláns, ellenszere a K-1 vitamin.
A munkálatok 2018. szeptember 19-én reggel kezdődtek el a város 1. sze. területének kezelésével. Az egy hónap alatt folyamatosan történik a fenntartó kezelés, illetve ezt követően a visszaellenőrzés.
Az utolsó fázisban, a próbakockák kihelyezését követően az
őszi rágcsálómentesség fenntartásának eredményességi vizsgálata 2018. október 19-én lesz.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Tisza úti vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár
következő időpontja 2018. október 12. (péntek)
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
		

üzemeltető

Fenyőfák
kerestetnek

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

Elvesztett kártyák

Felhívás

Gyermekes családok év végi támogatása

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a
Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról
szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 27. §-a alapján eseti jelleggel a karácsonyi ünnepeket megelőzően egyszeri támogatásban részesíthetők azok a kiskorú gyermeket nevelő családok, ahol az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át (71.250 Ftot), és a kérelem benyújtását megelőzően
legalább egy év folyamatos tiszaújvárosi
lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen jelenleg is lakóhelyükön élnek. A tá-

Felhívás

mogatás mértéke egy kiskorú gyermeket
nevelő család esetén 15.000 Ft, két kiskorú gyermeket nevelő család esetén 22.000
Ft, három vagy több kiskorú gyermeket
nevelő család esetén 29.000 Ft.
A támogatás megállapításához csatolni
szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A kérelem benyújtásának határideje:
2018. október 1. - 2018. október 31.
Felhívjuk a figyelmet a benyújtási határidő pontos betartására!
A gyermekes családok év végi támogatása és az egyszeri év végi támogatás együttesen nem állapítható meg.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékozta-

tó helyisége ( Tiszaújváros, Bethlen G. út
7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ ( Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház ( Tiszaújváros, Bocskai u. 33.)
- A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és
Sport Osztályán (111. iroda) és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros,
Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Bráz György
polgármester

Egyszeri év végi támogatás

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a
szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015.
(II.27.) önkormányzati rendelet 26. §-a
alapján eseti jelleggel a karácsonyi ünnepeket megelőzően egyszeri év végi támogatásban részesülhetnek azok a szociálisan
rászorult személyek, akik a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy év folyamatos tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen jelenleg is lakóhelyükön élnek, valamint
- 62. életévüket tárgyév október 31. napjáig betöltötték, vagy
- saját jogon nyugellátásban, vagy
- rokkantási ellátásban, vagy
- rehabilitációs ellátásban, vagy
- korhatár előtti ellátásban, vagy
- rokkantsági járadékban, vagy
- szolgálati járandóságban
részesülnek.

Nem jogosultak a támogatásra azok a személyek, akik munkaviszonyból származó
jövedelemmel rendelkeznek.
Egyszeri év végi támogatás annak a személynek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
450%-át (128.250 Ft), egyedül élők vagy
egyedülállók esetén az 550%-át (156.750
Ft).
A támogatás mértéke családosok esetén
jogosultanként 15.000 Ft/fő, egyedül élők
vagy egyedülállók esetén 18.000 Ft.
Házastársak és élettársak esetén az ellátás
csak egy formanyomtatványon kérelmezhető. Az egyszeri év végi támogatás és a
gyermekes családok év végi támogatása
együttesen nem állapítható meg.
A támogatás megállapításához csatolni
szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A kérelem benyújtásának határideje:
2018. október 1. - 2018. október 31.

A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége ( Tiszaújváros, Bethlen G. út
7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ ( Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tiszaújváros, Bocskai u. 33.)
- A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
Felhívjuk a figyelmet a benyújtási határidő pontos betartására!
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és
Sport Osztályán (113. iroda és 115. iroda)
és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Bráz György
polgármester

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2018. október

Tájékoztatjuk a Tiszaújváros Kártya elfogadóhelyeket, hogy
a 2018. március 1-je és 2018. szeptember 30-a közötti idő-

11. oldal

OKTÓBER

Helye

Ideje

Kinek a részére

09. kedd

Hunyadi iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja

7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30

Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés

Őszirózsa Idősek Klubja

7.30 - 8.00

„Esély” Napközi Otthon

106413, 107906, 106873, 108187, 101471, 104890, 108185,

Őszirózsa Idősek Klubja

10.30 - 12.00

Szociális étkezők

108184, 108186, 108189, 110266, 108592, 100521, 104820,

Széchenyi iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

104819, 104816, 104955, 109425, 107855, 107866, 107865,

Kazinczy Ház I. em. 73/1.

7.00 - 16.30

Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák gyermek és alkalmazott befizetés

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja

9.00 - 12.00

Szociális étkezők

Széchenyi iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Tisza-parti Szabadidőház

11.00 - 12.00

Szociális étkezők

16. kedd

Tiszaszederkény Idősek Klub

10.30 - 12.00

Szociális étkezők

17. szerda

Gondozóház

10.00 - 11.00

Szociális étkezők

Központi Étterem

9.00- 12.00

Szociális étkezők

7.30 - 11.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Központi Étterem

10.00 - 12.00

Szociális étkezők

Széchenyi iskola

7.30 - 11.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Kazinczy Ház I. em. 73/1.

7.00 - 16.30

Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák gyermek és alkalmazott pótbefizetés

7.30 - 12.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

26. péntek

Gimnázium

7.30 - 11.30

Minden étkező

29. hétfő

Központi étterem

12.00 - 13.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

31. szerda

Gondozóház

10.00 - 11.00

Szociális étkezők

szakban az alábbi vonalkód-számú Tiszaújváros Kártyák elvesztésük miatt érvénytelenek:
106844, 101750, 109543, 101652, 109121, 100708, 102546,
103134, 107178, 106791, 106792, 105795, 105796, 107047,

10. szerda

109886, 109073, 105727, 105859, 103975, 104875,
		

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Melegvíz-mérők
leolvasása

Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a TiszaSzolg
2004 Kft. kollégái október 19-től október 28-ig végzik a melegvíz-mérők leolvasását.
A leolvasás pontos időpontjáról tájékoztatót helyezünk ki az
épületek lépcsőházi bejáratán.
Amennyiben a kijelölt időpont nem megfelelő a mérőóra személyesen történő leolvasására, az eddigi gyakorlatnak megfelelően továbbra is lehetőség van telefonon, e-mailen, illetve a lakásbejárati ajtókra kiírt üzenetben történő vízmérőállás közlésére.
- telefonos bejelentés: 06-49/544-323 vagy 06-49/341-627
- e-mail-es bejelentés: ugyfelszolgalat@tszolg.hu
Kérjük Tisztelt Fogyasztóink együttműködését a vízórák leolvasásában, továbbá hogy használják a fentebb leírt lehetőségeket a vízmérő óra állásának bejelentésére, ezzel is segítve a fogyasztás pontos elszámolását és a reklamációk elkerülését.
Köszönjük együttműködésüket és segítőkészségüket.
			
TiszaSzolg 2004 Kft.

11. csütörtök Hunyadi iskola
15. hétfő

18. csütörtök Hunyadi iskola
24. szerda

25. csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja

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

Hirdetmények
Felhívás a Bursa Hungarica felsőoktatási
önkormányzati ösztöndíjpályázat benyújtására

12. oldal

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Tiszaújváros Város önkormányzata az
Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve a 2019. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2018/2019. tanév
második, és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan.
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési
önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes
idejű (nappali munkarend) alapfokozatot
és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben,
osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2018 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2019 őszén már nem áll fenn,
úgy a 2019/2020. tanév első félévére eső
ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be
azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói
jog-viszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az

ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a
2018/2019. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és
szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendég-hallgatói képzésben vesz részt.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a 2018/2019. tanév második, illetve a
2019/2020. tanév első féléve.
A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban:
EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói
regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.
aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben,
már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában
léphetnek be az EPER-Bursa rendszer-

be. Amennyiben jelszavukat elfelejtették,
az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek
új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a
belépést követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati
űrlapot minden évben újra ki kell tölteni!
A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően:
- a pályázati űrlapot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva és aláírva,
- a pályázat benyújtásához szükséges
adatlappal együtt a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályánál (I. em.
114. iroda) kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban
meghatározott csatolandó mellékletekkel
együtt érvényes.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2018. november 6.
A pályázók a döntésről 2018. december
10. napjáig írásban értesülnek.
A pályázat benyújtásával kapcsolatban
bővebb információ, valamint a pályázat benyújtásához szükséges adatlap és
egyéb dokumentumok megtalálhatóak a
www.varoshaza.tiszaujvaros.hu weboldalon.

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Tiszaújváros Város Önkormányzata az
Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2019-re kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési
önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2018/2019. tanévben utolsó éves,
érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt
venni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi
feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt

- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendég-hallgatói képzésben vesz részt.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2019. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2019/2020.
tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév:
a 2019/2020. tanév, a 2020/2021. tanév és
a 2021/2022. tanév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a
2019/2020. tanév első féléve.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban:
EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói
regiszt-ráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.
aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben,
már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában
léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették,
az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek
új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a
belépést követően lehetséges a pályáza-

ti adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére.
A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően:
- a pályázati űrlapot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva és aláírva,
- a pályázat benyújtásához szükséges
adatlappal együtt
a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport
Osztályánál (I. em. 114. iroda) kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat
csak a pályázati kiírásban meghatározott
csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2018. november 6.
A pályázók a döntésről 2018. december
10. napjáig írásban értesülnek.
A pályázat benyújtásával kapcsolatban
bővebb információ, valamint a pályázat benyújtásához szükséges adatlap és
egyéb dokumentumok megtalálhatóak a
www.varoshaza.tiszaujvaros.hu weboldalon.
Bráz György
polgármester

2018. október 4.

Óvodapedagógus
munkakör
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet 1 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű,
2018. 11. 05- 2019. 08. 31-ig tartó jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.
A munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• Munkaköri feladatait az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára épített Helyi Pedagógiai Program, valamint az óvoda
éves Munkaterve alapján, az óvodavezető útmutatásai szerint,
önállóan és felelősséggel végzi.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., valamint a 326/2013. (VIII.
30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus.
• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett.
• Büntetlen előélet.
• Cselekvőképesség.
• Egészségügyi alkalmasság.
A munkakör legkorábban 2018. november 05. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 19.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 25.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. címre. A borítékon kérjük feltüntetni
a pályázat azonosítószámát (417-2/2018.), valamint a munkakör
megnevezését: 1 fő óvodapedagógus.
vagy
• elektronikus úton Micskiné Bodó Erzsébet részére a szivarvany@tujvaros.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz.
• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolatok.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a szivarvany@tujvaros.
hu e-mail címen lehet.
Micskiné Bodó Erzsébet
		
óvodavezető

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

Hirdetés

2018. október 4.

Egy nap, amikor rózsaszínben
látjuk a világot
A Rákbetegek Országos Szervezetének tiszaújvárosi Remény Klubja 2018. október 11én 16 órakor figyelemfelhívó, mellrák elleni sétát szervez. A Városháztéren gyülekezünk
rózsaszín kitűzővel, lufival, sállal. Rövid torna után elsétálunk a hídig.
Várjuk mindazokat, akik együtt éreznek az érintettekkel, s jelenlétükkel kiállnak a szűrés fontossága mellett.

Hegesztői állás azonnali kezdéssel

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

A Kertvárosban, az Örösi úton ( a LIDL-

Tiszaújvárosban József Attila úti 2.

től 2 perc sétára) új építésű igényes la-

emeleti, 2 szobás, 55 négyzetméteres,

kókörnyezetben, egyedi fűtésű, 42 nm-es

erkélyes, észak-déli fekvésű, panelprog-

nappali + háló, amerikai konyhás, erké-

ramos, mért távhős, jó állapotú lakás 14

lyes, II. emeleti lakás eladó. Közvetítők

millió forintért eladó.

kíméljenek. Irányár: 16.800.000 Ft.

Érdeklődni: 16 óra után a 06/20-389-

Érd.: 06-30/824-0138

7530-as telefonszámon.

13. oldal

Sport plusz

14. oldal

Rácz Róbert 246 km-t futott

K4-500, 1988

Ezüstös olimpikonok köszöntése

Rakusz Éva, Géczi Erika, Mészáros Erika és Kőbán Rita.
A négy lány 30 évvel ezelőtt a
szöuli olimpián K4-esben 500
méteren, szorosan az NDK-s
lányok mögött olimpiai ezüstérmesként evezett be a célba.
A magyar női kajakozás ikonjait és a négyest felkészítő edzőt, Farkas Zoltánt, a
Tiszaújvárosi Vízi Sport Egyesület nagy
családja köszöntötte október elsején a Tisza-parton, napra pontosan akkor, amikor
30 éve megszerezték az ezüstérmet.
Az 1988-as nagy sportteljesítményről
együtt nézték meg a régi tévéfelvételeket,
fotókat dedikáltak a mai kajakos gyerekeknek, az olimpiai ezüstélményeket,
emlékeket pedig közösen idézték fel.
- 1980-ban és `84-ben, - hol a világ egyik
fele nem ment el az olimpiára, hol a világ másik fele, sajnos politikai okok miatt - hosszú idő után ez volt az első olimpia 1988-ban, ahol minden ország teljes
létszámmal képviseltette magát- emlékezett vissza Kőbán Rita. - Aki már előtte
volt az tudja, hogy mit veszített, mi tudtuk, hogy mit nyertünk vele. Ez volt az

Kajak-Kenu

2018. október 4.

Robinak ismét sikerült megérintenie Leonidász lábát Spártában.

Az ezüstlányok és felkészítőjük, Farkas Zoltán.
utolsó olimpia, ahol sajnos a minket megelőző NDK még létezett, és nem árulok el
nagy titkot, hiszen ma már tudjuk, hogy
ők akkor doppingoltak és csak így tudtak megverni minket. Nagyon büszkén
mondhatom, és tűzbe teszem ezért a kezem, hogy soha senki nem doppingolt a

magyar lányok közül. Nagyon sok munkánk volt benne, nagyon jó volt a hangulat, nagyon jó olimpiánk volt, és ez a magyar női négyes tisztán, mindenféle jogtalan előny nélkül megcsinálta azt, hogy a
világ második legjobb négyese lett.
berta

Diákolimpia és válogatás

A 2018-évi kajak kenu versenyszezon zárásának is tekinthető az elmúlt hétvégén
rendezett diákolimpiai verseny, melynek Fadd-Dombori adott otthont.
Az eseményen az idei évtől a nevezők
csak iskoláik színeiben indulhattak, ennek ellenére mindkét tiszaújvárosi sportegyesület büszke lehet sportolóikra. A verseny egyúttal az országos válogatott keret
feltöltő versenye is volt.
Az első tízben végzettek:
Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó egyesület
1. hely: K-1 kölyök lány 2000 m, Horváth
Maja; K-2 kölyök 1000m, Horváth Maja
- Tóth Nóra; MK-2 gyermek lány 2000 m,
Nagy Luca - Makó Petra; MK-1 gyermek
lány 2000 m, Horváth Kata; NC-1 U1516 2000 m, Erős Kinga; C1 Ifjúsági U1718 1000 m, Kőszegi Milán, 2. hely: K-1
kölyök lány 2000 m 2. Tóth Nóra; MK2 gyermek fiú 2000 m, Skokán Máté - Balogh Martin; K-1 kölyök fiú 2000 m, Kórik
Ákos; K-2serd. lány U15-16, Tóth Zsófia Zöldi Csenge; C-1 U14 500 m, Macz Benedek, 3. hely: MK-1 gyermek fiú 2000
m, Rácz Máté; NC-1 U15-16 500 m, Erős

Kinga; C-1 U14 500 m, Szabó Ákos; MC1 U10-12 2000 m, Czakó Bálint, 4. hely:
MK-2 fiú U12 2000m, Zsiros Zsombor
Szilveszter - Csatlós Olivér; K1 Ifjúsági
U17-18 1000 m, Berkes Viktor; 5. hely:
NC-1, U17-18, 200 m, Meczkó Viktória;
NC-1 U17-18 2000 m, Meczkó Viktória;
MK-2 fiú U12 2000 m, Kanyó Máté - Tamási Ádám Benedek; MK-1 fiú U12 2000
m, Juhász Ádám Péter, 6. hely: K-1 kölyök lány Kovács Gréta - Tóth Petra, K-2
serd. fiú 2000 m, Fialka Tamás - Pribelszki
Máté; K-2 serd. fiú 1000 m; Fialka Tamás
- Pribelszki Máté; MK-1 gyermek lány
2000 m, Horváth Hanna; NC-1 U15-16
500 m, Mannheim Melitta; C-1 U14 500
m, Máté Botond; C-1 U17-18 500 m, Máté
Kristóf; C-1 U15 2000 m, Macz Benedek,
7. hely: K-2 kölyök lány 2000 m, Kovács
Gréta - Tóth Petra; NC-1 U15-16 2000 m,
Mannheim Melitta, 8. hely: K-2 kölyök fiú
2000 m, Szabados Balázs - Takács Márton; MK-1 fiú U12 2000 m; Munkácsi János, 9. hely: MK-1 fiú U10 2000 m, Aczél
Márton Ádám; K1 Serdülő U15 leány 500
m, Márton Tünde;
10. hely: C-1 U13 2000 m, Szegi Zsombor; MK-1 leány U12 2000 m, Kőhalmi
Virág

Tiszaújvárosi Vízi Sport Egyesület
4. hely: K-1 fiú U 14 2000 m Csár Dávid,
Mk-1 fiú U 10 500 m Hevesi Dániel, 5.
hely: K-1 fiú U 16 200 m Krajnyák Bálint,
6. hely: Mk-1 fiú U 10 500 m Bukta Gergő, K-1 leány U 15 200 m Vitos Zsófia, 7.
hely: K-1 leány U 15 200 m Molnár Bernadett, Mk- 1 leány U 11 500 m Gémes
Blanka, K-1fiú U17-18 500 m Varga Béla,
9. hely: Mk-1 fiú U 13 2000 m. Mezei Balázs

A verseny után véglegessé vált, hogy a
TKKSE 15 válogatottat ad a különböző
korcsoportokban. Érdekesség, hogy Horváth Maja kölyök kora ellenére a válogatottságot már a serdülő korosztályban is
kivívta, Máró Anna pedig serdülő létére
lett az ifi válogatott tagja.
Kölyök: Tóth Nóra, Kórik Ákos. Serdülő:
Horváth Maja, Erős Kinga, Macz Benedek, Szegi Zsombor, Márton Tünde, Kovács Emese. Ifjúsági: Máró Anna, Meczkó Viktória, Kőszegi Milán, Kovács Mirtill. U23: Bragato Giada, Gábor Netta,
Béke Kornél.

Először, de nem utoljára önállóan

Az átlagember számára rémisztő, hogy a nők súlyokat emelnek.
re ez a verseny - mondta a klub menedzsere, Nánásiné Tóth Ibolya. - Reméljük
jövőre még többen érkeznek.
A sportklub hamarosan újabb megméret-

1983 óta minden szeptember utolsó péntekén rendezik meg az
Athén és Spárta közötti futóversenyt, a Spartathlont. Idén 381
futó startolt el Athénból, hogy a 36 órás szintidőn belül teljesítse
a távot. A viharos, szeles, esős időjárás nem kedvezett a futóknak, sokan feladták a versenyt. A célba a versenyzők 62 százaléka ért be, 238-an teljesítették a távot. A Spartathlonon 25 magyar indult, közülük 19-en értek be Spártába. Bódis Tamás lett
a legjobb magyar, 24 óra 59 perces eredményével a negyedik
helyen végzett, Maráz Zsuzsanna (27 óra 5 perc) lett a nők között az első. A Sajóörösön élő Rácz Róbert tavaly indult először
a versenyen, idén a magyarok közt a hetedik legjobb lett 31 óra
33 perces eredményével.

Asztalitenisz

Egál a premieren

Tizenöt válogatott

Fekve nyomás

Első alkalommal szervezett
fekve nyomó versenyt a Tiszaújvárosi Fitnesz Sport
Club. A hagyományteremtő sporteseményre több mint
20-an érkeztek. Köztük szép
számmal hölgyek is.
- Általában rémisztő az átlagember számára, hogy mi súlyokat emelünk - mondta az Ózdról érkezett Bellér Gréta. - Számomra ez természetes dolog, én is edzőként dolgozom, a mindennapi életemhez
hozzátartozik
A sportágon belül még mindig a férfiak
aránya nagyobb. Többségük hobbiként
kezdi, csak később szánja rá magát a versenyzésre.
- Ez egy kikapcsolódás - mondta a TIFIT
versenyzője, Bordás János. - Lemegyünk
a terembe, edzünk, kiadjuk magunkból a
feszültséget, az energiát. Utána teljesen
másként jön ki az ember a teremből.
Első alkalommal, próbaként szervezett
fekve nyomó versenyt a TIFIT.
- Hagyományteremtő szándékkal jött lét-

Újra a Spartathlonon

tetésnek lesz a házigazdája, a már hagyományos testépítő és fitness versenyt október 14-én a Derkovits Művelődési Központban rendezik.

Balról jobbra Simkó Gyula szakosztályvezető, Varga Bence,
Mészáros Áron, dr. Csémi György és Molnár Zoltán.
A Tiszaújvárosi SC asztalitenisz szakosztálya a 2018/19-es szezonban elindította harmadik számú csapatát a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei II. osztályú csapatbajnokságban. A tapasztalt versenyzőkből és utánpótlás korú fiatalokból álló vegyes
csapat elsődleges célja, az utánpótlás versenyzők tapasztalatszerzése. A kollektíva szervezési és logisztikai feladatait a legrutinosabb tag, Molnár Zoltán látja el, aki ezen túlmenően az
asztal mellett eredményességben, küzdőszellemben és sportszerűségben is igyekszik példát mutatni a fiataloknak.
A csapatbajnokság nyitó fordulója szeptember 22-én volt. A hazai mérkőzésen a Tiszakarád együttese ellen egy végig kiélezett
csatában igazságos 9-9-es döntetlen született. A 9 nyert mérkőzésből az utánpótlás versenyzők is kivették a részüket három
nyert meccsel.

Maraton

Csúcsra fel!

Másodjára állt rajthoz
teljes távú maratonon
Kánai Roland tiszaújvárosi hosszútávfutó, és
ha már benevezett a 28.
Bódva-völgyi maratonra, meg is nyerte. Nem is
akárhogyan. A hitelesített pályán 2 óra 47 perc
42 másodperces idővel,
ami 3 perc 58 másodperces kilométerenkénti átlagot jelent.
- 2017 őszén hat sportcélt
tűztem ki magamnak az
idei évre - mondta a versenyt követően - Titkon az volt az álmom, hogy 4 perces átlagidőt futhatok, de semmiképpen nem ezen a versenyen akartam
ezt megpróbálni. Úgy voltam vele, hogy majd két héttel később
Budapesten, a Spar Maratonon teszek kísérletet, persze ennek a
versenynek a tükrében.

Sport

2018. október 4.

Kosárlabda

Hepp után hopp
a bajnokin

A vendégek nem találtak ellenszert a Phoenix agresszív játékára.
Megszerezte első bajnoki győzelmét a Phoenix
KK. A harmadik fordulóban haza pályán a Soproni Műegyetem csapatát látta vendégül és magabiztos játékkal diadalmaskodott.
Phoenix KK - SMAFC
87-49 (23-12, 22-4, 29-20, 13-13)
Tiszaújváros, 200 néző. Vezette: Sallai, Gergely, Borgula
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: Gáspár (11), Kiss (6),
Kovács (9/6), Pongrácz (17/9), Szilasi (10/6). Csere: Jónás (-),
Katlan (-), Molnár (7/3), Pöstényi Zoltán (11/9), Szabó D. (9/3),
Szabó N. (7), Taskó (-)
SMAFC: Soós (12/6), Demcsik (-), Füzi (6), Tukovits (2), Kovács B. (14). Csere: Szegedi (4), Spéder (4), Karsai (2), Telek
(2), Tóth B. (3/3), Vass (-), Gottlieb (-).
Ritkán látni NB-s kosárlabda mérkőzésen, hogy az egyik csapat
mindössze 16 ponton álljon a félidőben, ám most ez is megtörtént, mert a Phoenix a második negyedben mindössze 4 pontot
engedélyezett a vendégeknek.
A finoman szólva is nagy különbség minden bizonnyal annak
is köszönhető, hogy a vendégek játékosainak többsége már az
utánpótlás mérkőzésen is szerepet vállalt, így ekkor már 40 perc
játékidő volt a lábukban, a kezükben.
A különbség, ha nem is csökkent, de némileg normalizálódott a
két csapat között a második félidőben, mert a harmadik harmadban több pontot szereztek a soproniak, mint addig összesen, sőt
az utolsó játékrészt egálra hozták.
Szendrey Zsombor vezetőedző: Nagyon örülünk az első bajnoki
győzelmünknek, szép folytatás volt ez a Hepp Kupa után. Nagyon szépen megvalósítottuk azt, amit megbeszéltünk, amire
készültünk az edzéseken. Gratulálok a csapatomnak a megfelelő hozzáállásért. Ha így folytatjuk, lesznek még győztes mec�cseink.
Molnár József: A csapat nagy vérátömlesztésen esett át, sok játékos elment, újak nem nagyon érkeztek, ezért van ilyen fiatal
csapatunk, de ez csak az egyik oka volt a vereségünknek. A másik ok az, hogy a Tiszaújváros nagyon jól felkészült belőlünk,
nagyon agresszíven játszottak az első perctől kezdve, ez ellen
pedig mi nem találtuk a ritmust.

A Sportcentrum
eseményei
Október 4. (csütörtök)
Labdarúgás
Grassroots „C” edzőképzés
16.30 FCT - Borsod Volán U13 edzőmérkőzés		
				
Műfüves pálya
16.30 FCT - Borsod Volán U11 edzőmérkőzés		
				
Műfüves pálya
Október 5. (péntek)
Labdarúgás
13.00 Szent István Kupa Utánpótlás labdarúgó torna
				
Műfüves pálya
Október 6. (szombat)
Labdarúgás
11.00 FCT - Ózdi KSE U14 bajnoki mérkőzés		
				
Füves pálya
13.00 FCT - Ózdi KSE U15 bajnoki mérkőzés		
				
Füves pálya
Október 8. (hétfő)
Labdarúgás
16.00 Bozsik torna U11, U13 csapatok részvételével		
				
Füves pálya
				
Műfüves pálya

Labdarúgás

15. oldal

Gólparádés győzelmi tűzijáték

Az újonc Sajóbábonyt fogadta bajnokin a Tiszaújváros az NB III nyolcadik fordulójában. Bár rosszul indult
a mérkőzés, a találkozó végül
igazi gólparádét hozott hazai
sikerrel.
Tiszaújváros - Sajóbábony 5-2 (4-1)
Tiszaújváros: 250 néző. Vezette: Bálint
(Zahorecz, Vrbovszki)
TFC Tiszaújváros: Tóth - Nagy D. (Dajka), Lipusz (Pap), Bussy, Lippai, Nagy
P. (Hussein), Orosz, Illés, Kertész, Papp,
Molnár
Sajóbábony VSE: Jakab-Molnár, Balogh
D., Tátrai, Lakatos, Tóth (Balogh M.),
Horváth, Fazekas, Csattos (Erdei Nagy),
Tucssa, Sebők, Lázi
5. perc: A jobb oldalon vezetett kontrát
a Bábony. Lakatos passzolt a 16-os előterébe Csattosnak, aki tovább pöccintette lövésre a játékszert Horváthnak, aki
mintegy 16 méterről lőtt, ám Tóth bravúrral védett. A kipattanóra Csattos érkezett,
és magabiztosan lőtt öt méterről a hálóba. (0-1)
10. perc: Lipusz ívelt be a bal oldalról,
amit a középen álló két hazai támadónak
nem sikerült elérnie, a vendégek védője,
Tucsa azonban olyan szerencsétlenül ért
a labdához, hogy az védhetetlenül csapódott a léc alá (öngól). (1-1)
23. perc: Orosz indította a középpályáról a bal oldalon előretörő Kertészt, aki
a 16-oson belülre cselezte magát, lövése egy vendég védőről kipattant mintegy15-méterre a kapu elé, ahol Nagy Dávid fordult rá, és kapásból a kapu közepébe bombázott. (2-1)
25. perc: Még fel sem ocsúdott az előző
gólból a Sajóbábony, amikor egy jobb oldali bedobás után a 16-os sarkánál Orosz
szánta el magát lövésre. A labda hatalmas
erővel csapódott a hosszú oldalon a hálóba. (3-1)
37. perc: Jobb oldali szöglethez jutott a Tiszaújváros. A középre ívelt labda Nagy Dávidot találta meg a védők gyűrűjében, aki
mellkassal juttatta hálóba a labdát. (4-1)
48. perc: Jakab hosszú kirúgása Sebőkhöz került, aki áthámozva magát egy védőn ballal a bal alsóba gurított. (4-2)
66. perc: Nagy Dávid ugratta ki a védők
között Kertészt, aki magabiztosan lőtt a
hálóba. (5-2)

Tucsa szépségdíjas öngólt szerzett. Ezt fejelte meg további néggyel a Tiszaújváros.
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Igazi nézőcsalogató mérkőzést láthatott
a publikum, minden szépségével és feszültségével, amit egy labdarúgó találkozó hordozhat magában. Bár ilyen arányú győzelemnél nem szokás a játékvezetői hármassal foglalkozni, de a feszültséget leginkább ők okozták tevékenységükkel, pontosabban annak hiányával. A
többgólos hátrány tudatában már a mérkőzés első felében megindult az „aprítás”
a vendégek részéről, mert amit technikailag nem tudtak kivitelezni, azt erővel próbálták elérni. Az indulat ennek hatására
mindkét oldalon a tetőfokára hágott, és

Labdarúgás

Foghíjas jubileum

Tizedik alkalommal rendezték meg az Dr. Alaitner István kistérségi labdarúgó emléktornát.
A névadóhoz több sportpálya terve is köthető, többek között a leninvárosi sporttelepé is, valamint a futball klub megalapítása is őt dicséri. A TVK néhai mérnökének
munkásságát 2001-ben Pro Urbe évi díjjal ismerte el az önkormányzat. Emlékét őrzi 2009-óta az általános iskolások számára kiírt labdarúgótorna is.
A jubileumi torna sajnos viszonylag kis létszámúra sikerült, a megbetegedések miatt ugyanis a felsősök között csak két, míg az alsósoknál három csapat lépett pályára. A nagyoknál az elsőséget a Széchenyi iskola csapata szerezte meg a Hejőkeresztúr csapatát megelőzve. A kisebbek viadalában a Hunyadi végzett a dobogó harmadik fokán, a Kazinczy iskola lett a második, míg a dobogó legfelső fokára a nagyokhoz hasonlóan a Széchenyi iskola csapata állhatott.
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olaj volt a tűzre, hogy a vendégszektorból rendszeresen szidalmazták Tiszaújvárost és a hazai szurkolókat.
Nem csoda, hogy a mérkőzés végére több
kakaskodás is volt a pályán.
A mérkőzésre visszatérve, a hazai győzelem teljesen megérdemelt volt, bár mindkét félidőt az „öltözőben” kezdte a csapat.
Gerliczki Máté: Egy nagyon kellemetlen
stílusú ellenféllel játszottunk ma. Mindkét félidő első 5 percében gólt is szereztek ennek a stílusnak köszönhetően. Szerencsére volt még a mérkőzésből további
80 perc, amelyben jól és stílusosan futballoztunk, és kétség sem fért a nagyarányú
győzelmünkhöz.
Kriston István: Nagyon remélem, hogy
előbb-utóbb a futball istene mellénk áll,
rengeteget tesznek érte a fiúk hét közben,
de pici, apró dolgok hiányoznak. A héten
azon leszünk, hogy ezek a helyükre kerüljenek.
További eredmények
DEAC - Jászberény 5-1
Eger - Szolnok FC 2-0
Füzesgyarmat - DVTK II 2-0
Gyöngyös - ESMTK 0-0
Sényő - Cigánd 2-0
Nyírbátor - Tállya 0-2
Putnok - SBTC 3-1
Következik a 9. forduló
Október 7., vasárnap 14:30
Tállya - Sényő
Cigánd - Gyöngyös
ESMTK - Füzesgyarmat
DVTK II. - Eger
Szolnok - DEAC
SBTC - Tiszaújváros
Sajóbábony - Nyírbátor
Jászberény - Putnok

Partról partra
Pénteken kisorsolták a Magyar Kupa legjobb 64 csapatának párosítását.
Ennek eredményeként a TFCT a Tisza-part után a Balaton partjára, a Balatonlelle csapatához látogat október végén
a legjobb 32-be kerülésért.

16. oldal

Rendezvény

2018. október 4.

