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Tiszaújváros hetilapja

Lecsaptak a nyomozók
Tele volt a strandfürdő

Gyötrelmes kánikulai napok után

2019. augusztus 15.

XXXVII. évfolyam, 33. szám

Testvérlátogatás

2019. augusztus 2-5. között Bráz György polgármester vezetésével hatfős tiszaújvárosi delegáció látogatott Csíkszeredába, a
városnapokra. A küldöttség tagjai találkoztak Csíkszereda vezetőivel és beszélgetést folytattak a két település között több mint
20 éve fennálló testvérvárosi kapcsolatról. Mindkét város vezetői úgy nyilatkoztak, hogy a testvérvárosi kapcsolatot még
szorosabbá kívánják tenni. A delegáció tagjai részt vettek a városnapi rendezvényeken, többek között a fotón látható Pityóka
fesztiválon is.

Önkormányzati kitüntetések
Tiszaújváros képviselő-testülete augusztus 20-a alkalmából
az alábbi személyeknek és közösségeknek adományozott önkormányzati kitüntetést.
Aki csak tehette, a vízparton töltötte az elmúlt hétvégét. A nyár eddigi legforróbb hétvégéjén a Tiszaújvárosi Gyógy- és
Strandfürdő is zsúfolásig telt, közel kilencezer vendég fordult meg a két nap alatt. Cikkünk és képriportunk az 5. oldalon.

Programok augusztus 20-ára

Szent István-nap és Tiszaújvárosi Városnap

Augusztus 20-án kedden,
Szent István király és az államalapítás ünnepén, valamint az ezzel párhuzamosan
megrendezendő Tiszaújvárosi Városnapon számos családi program várja a tiszaújvárosiakat.
Dr. Fülöp György alpolgármester, az augusztus 20-ai programokért felelős tisztségviselő elmondta, hogy az ünnepségek
- már hagyomány szerint - Tiszaszederkény városrész református templomában
kezdődnek 10 órakor, Dr. Varga István református lelkész igehirdetésével.
Ezt követően megemlékezést tartanak a
Lorántffy Zsuzsanna szobornál, ahol a
köszöntők és az ünnepi beszéd után megáldják és megszegik az új kenyeret. Fél
12-től a Villa Scederkyn Tájházban az
ebéd és a kötetlen beszélgetés után egy
népi hagyományőrző minifesztivállal zárják az ünnepséget.
Ezzel párhuzamosan a városban, a Városháztér melletti füves területen 10 órától
kezdődik a népi játékok fesztiválja, majd
14 órától az Ómagyar Hagyományőrzők
jurta bemutatóját láthatjuk. Ugyanitt 15
órától hajfonási fogásokat tanulhatnak az
érdeklődők.
A Szent István szobor mögötti parkban 11
órától a Sárospataki Lovagok Egyesülete egy középkori lovagtábor életét mutatja be, 14 órakor középkori hadi bemutatóval egybekötve. Ha valaki kedvet kapna a
lovagi élethez, 15 órától kipróbálhatja milyen érzés lovon ülni.

Pro Urbe Életműdíj
Sóvágó Gábor a TVK Nyugdíjasok Baráti Körének volt elnöke, Rakusz Éva világbajnok és olimpiai ezüstérmes kajakozó.

Szent István Emlékérem
Durucz Istvánné okleveles konduktor, tanító, Nádasiné
Szűcs Éva a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének volt
pénztárosa, Dr. Hártó Gábor fogszakorvos, Mecsei József
a Tiszaújvárosi Tenisz Club elnöke, Bársony Katalin védőnő, Béke László a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület elnöke, TiszaSzolg 2004 Kft. lakáskarbantartó csoportja, Szivárvány óvoda közössége.

Lorántffy Zsuzsanna Emlékplakett
Csató Ferenc gátfelügyelő, Balázs Tibor halászati őr, Erdélyi Károly a Tiszaújvárosi Csúszókorong Szakosztály vezetője, Tóth Zoltánné klubvezető.

Huszár Andor Díj
MOL Petrolkémia Zrt.

Tiszaújváros Ifjú Tehetsége Díj
Tűzijátékkal zárul az augusztus 20-ai program.

Bazsó Gábor egyetemi hallgató.

Idén újdonságként 17 órától a római katolikus templomban szentmisét tartanak,
melyen testvérvárosaink küldötteivel közösen városunk vezetői is részt vesznek.
Innen átsétálnak a Szent István szoborhoz, ahol ünnepi beszédek hangzanak el,
majd a városi kitüntetések átadása következik.
A Városháztéren este fél 9-től a Duna Művészegyüttes tánckarának Örökkön-örökké című világzenei alapú néptánc-színházát láthatjuk, majd az ünnepséget 22 órakor tűzijáték zárja.
Dr. Fülöp György hozzátette, hogy a rendezvényekért felelős Derkovits Kulturális Központ igyekezett olyan műsort kialakítani, melyben elsősorban családba-

A kitüntetéseket augusztus 20-án, a Szent István szobornál
rendezendő ünnepségen adják át.

rát programok várják a városiakat, tehát a
legfiatalabb korosztálytól a legidősebbekig mindenki megtalálja a neki tetsző ünnepi kikapcsolódást.
A szépkorúaknak külön programot is szervez a humánszolgáltató központ. A hagyományos új kenyér ünnepe 11 órakor kezdődik a Központi Étteremben, ahol az
ebédet követően Márió, a harmonikás lesz
a sztárvendég.
- Mindenkit arra kérek, hogy jöjjenek, legyünk együtt minél többen. Mindenkit hívunk és várunk szeretettel, hogy együtt,
közösen tudjunk ünnepelni úgy, mint az
elmúlt években - fogalmazott az alpolgármester.

Sokféle
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Fidesz - Városért Egyesület

Közösen Tiszaújvárosért

Összefogott a Városért Egyesület és a tiszaújvárosi Fidesz. A két szervezet együtt
indul az október 13-ai önkormányzati választásokon Közösen Tiszaújvárosért Szövetség néven.
A szervezet polgármesterjelöltje Csikász
Gábor - Tiszaújváros egykori MSZP-s alpolgármestere - aki a 8-as számú egyéni önkormányzati választókerületben is
megméretteti magát. Rajta kívül még hét
képviselőjelöltet indítanak, minden körzetben egyet-egyet. Hajdú Hajnalka (1.
vk.), Steinerné Vasvári Éva (2. vk.), Dr.
Kébel Zsolt (3. vk.), Dr. Iszlai Zoltán (4.
vk.), Markovicsné Szabó Enikő (5. vk.),
Farkas Tivadarné (86. vk) és Buséter Béla
(7. vk.), ők a Fidesz tiszaújvárosi szervezete, valamint a Városért Egyesület szövetségének közös képviselőjelöltjei, akiket hétfő délután egy sajtótájékoztató keretében mutattak be. Igaz többségüket
csak szóban és papíron, hiszen személyesen csak három képviselőjelölt jelent meg
az eseményen.
„A jelöltjeink megválasztása a garancia

A lokálpatrióták
is indítanak
jelölteket

A szövetségre lépők közül hárman: Dr. Kébel Zsolt (b), Csikász Gábor (k), és Hajdú Hajnalka (j).
arra a mentális sebességváltásra, amely- res város legyünk. Egy olyan város, amely
re ahhoz van szükség, hogy Tiszaújváros családbarát, ahol a fiatalok és az idősek
az idősek mellett a fiatalok és a családok egyaránt nyugodt, kiszámítható életet élvárosa legyen.” - hangzott el a sajtótájé- hetnek - nyilatkozta Csikász Gábor, a Kökoztatón.
zösen Tiszaújvárosért Szövetség polgár- Célunk, hogy a városunkat a következő mesterjelöltje.
évtized nyertesévé tegyük, hogy újra sikeberta

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

Irány
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik augusztusi sorozatunk. A megfejtéseket egyben várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai úton a 3580
Tiszaújváros, Szent István út 16. címre.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot augusztus 18-ig (vasárnapig)
az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540688), majd augusztus 19-től (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár
(Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17		
8-12
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
Remény Gyógyszertár
8-17		
8-12
8-20		
8-20
8-15
Tisza Gyógyszertár

Egyházi hírek
Római katolikus

Bridzstanfolyam

Csütörtökön, pénteken, szombaton 18.00 órakor, szerdán 8.30
órakor, vasárnap 11.00 órakor kezdődik a szentmise.
Augusztus 20. kedd, Szent István király ünnepe, ünnepi szentmise és kenyérmegáldás délután 17.00 órakor.
Keresztelők minden hónap 3. vasárnapján.
Akinek születésnapja, névnapja, házassági évfordulója van augusztusban, jelezze a plébánián (ünnepeltek szentmiséje a hónap utolsó vasárnapján lesz).
A plébániairoda nyitvatartása: szerdán 9.00 órától 13.00 óráig,
csütörtökön és pénteken 15.30 órától 17.30 óráig. Kedd munkaszüneti nap, a plébánia nyitva tartása szünetel.

A Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egyesület is indít jelölteket az október 13-ai önkormányzati képviselő- és polgármesterválasztáson - tájékoztatta lapunkat Petrovicsné Nyitrai Borbála, az egyesület elnöke. Jelöltjeiket a Tiszaújvárosi Krónika
augusztus 22-én megjelenő számában kívánják nyilvánosságra hozni, bemutatni.

A Krónika
elérhetőségei:

2019. augusztus 15.

Református
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete szervezésében 2019 októberétől bridzstanfolyam indul. A foglalkozásokat csütörtöki napokon 15.30-tól tartják a nyugdíjas egyesületben. Az első foglalkozás ideje: 2019. október 10. 15.30 óra.
A tanfolyamra jelentkezni lehet Domenikné Dobos Ildikónál, telefon: +36703212466,
Kalmár Mihálynál, telefon: +36202430989 vagy személyesen a Bridzsklubban, keddi
napokon 9 órától 10.30 óráig.

Tiszaújváros
2019. augusztus 18-án, vasárnap 11.00 órakor istentisztelet
lesz.
Tiszaszederkény
2019. augusztus 18-án, vasárnap 10.00 órakor kezdődik az istentisztelet.

Görögkatolikus

Csütörtökön (Nagyboldogasszony ünnepén): 8.00 utrenye,
9.30 Szent Liturgia Sajószögeden, 11.00 Szent Liturgia Tiszaújvárosban. Pénteken 8.00 Szent Liturgia. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia. Hétfőn 17.30 vecsernye. Kedden
(augusztus 20. Szent István király és Szent Hierotheosz püspök ünnepén) 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia. Szerdán
8.00 Szent Liturgia. Szombaton máriapócsi zarándoklaton veszünk részt, azt követően pedig Szatmárnémetibe látogatunk.
Indulás 6.30-kor, gyülekezés templomunk előtt.
Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy Édesapánk
id.

Tóth László

életének 85. évében elhunyt.
Temetése 2019. 08. 16-án (péntek)
14.30 órakor lesz
a sajószögedi Városi Temetőben.
Kérjük kegyeletüket egy szál virággal róják le.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Guba Jánosné

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

Godó Imréné

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

Megalakult a helyi választási bizottság
Két napirendi pontot tárgyalt és
mindössze hat perig tanácskozott
augusztus 8-án tartott rendkívüli
ülésén Tiszaújváros képviselő-testülete.
Áder János köztársasági elnök a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását, a Nemzeti Választási Bizottság
pedig a nemzetiségi önkormányzati képviselők
általános választását 2019. október 13-ára tűzte ki.

Választási bizottság
A törvény szerint a helyi választási bizottság
három tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően,
legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője (a jegyző) tesz indítványt.

Első napirendi pontként e feladatának tett eleget a testület. Dr. Juhos Szabolcs jegyző a helyi
választási bizottság tagjának, Barva Györgynét, dr. Heiszman Gézát, és Szabó András Gábort, póttagjának Jakab István Györgyöt, valamint Drotárné Tamás Herminát javasolta megválasztani. A testület ezzel egyetértve egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
Az immáron megválasztott Tiszaújvárosi Helyi Választási Bizottság augusztus 12-én tartotta alakuló ülését, melynek kezdetekor esküt, fogadalmat tettek a bizottság tagjai, póttagjai, mely így hangzik: „Én (az eskütevő neve) fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait
megtartom és másokkal is megtartatom, a helyi választási bizottságban betöltött tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. (Az
eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem
úgy segéljen!”
A fogadalomtétel után a bizottság elnököt és
elnökhelyettest választott soraiból. Az előbbi

A kis támogatás is támogatás, ezért nyújt be kérelmet az önkormányzat a közösségi közlekedés támogatására.
tisztséget dr. Heiszman Géza, az utóbbit Barva Györgyné tölti be.
A választási bizottságba később a jelölőszervezetek is delegálhatnak tagot.

Közlekedési pályázat

A Tiszaújvárosi Helyi Választási Bizottság augusztus 12-én tartotta alakuló ülését.

Közeledik az iskolakezdés

Bevásárlási roham augusztus végén

Igazi nyári idő van még, a strandokon a medencék tele vannak vakációjukat töltő, pihenni és szórakozni vágyó gyerekekkel, szülőkkel, nagyszülőkkel, augusztusban
azonban, ha tetszik, ha nem, mindenki már egy kicsit a közelgő tanévkezdés felé kacsintgat. Ha másért nem, az iskolaszerek beszerzése miatt, ami évről-évre nem kis
gondot okoz a családoknak. Gyerekenként akár 10.000 -15.000 forintba is kerülhet az iskolakezdés,
első osztályos gyereknél ez az ös�szeg meg is duplázódhat.
- Minden évben eltervezem, hogy előrelátóbb
leszek, és már a nyár elején elkezdem besze-

A tankönyvek is megérkeztek.

Júniusban jelent meg a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról szóló pályázati kiírás, amely szerint
az önkormányzatok 2019-ben is igényelhetnek
költségvetési támogatást.
A pályázathoz a korábbi évekhez hasonlóan,
egyebek mellett csatolni kell a képviselő-testület határozatba foglalt nyilatkozatát arról, hogy
a helyi személyszállítási közszolgáltatást a tárgyév január 1-jétől december 31-éig folyamatosan fenntartja, a helyi közlekedés működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz, valamint fejleszté-

séhez a tárgyévet megelőző évben milyen nettó
összegű, saját forrásból származó, vissza nem
térítendő önkormányzati támogatás átadásával járult hozzá. (Tiszaújváros önkormányzata évente mintegy 20 millió forintos támogatást nyújt, ugyanakkor a pályázattal elnyert támogatás általában néhány százezer forintra rúg
csupán.)
A közszolgáltatást ellátó Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a támogatási kérelem benyújtásához szükséges további dokumentumokat előkészítette és megküldte az önkormányzatnak, így nem maradt más hátra,
mint hogy a testület „rábólintson” a pályázatra. Ez meg is történt.
A testület döntését követően a Polgármesteri
Hivatal elektronikusan augusztus 26-áig, papír
alapon augusztus 27-éig benyújtja a támogatási
kérelmet a Magyar Államkincstárhoz.
Ferenczi László

rezni az iskolához szükséges dolgokat - mondta Tallós Henriett, akinek a kisfia a harmadik
osztályt kezdi szeptemberben. - Eddig ez az elhatározás nem nagyon sikerült. Most azonban
folyamatosan vásároltam. Beosztottam. Minden hónapban beszereztem valamit, ami az iskolakezdéshez kell, így már csak néhány dolog maradt a bevásárlólistán, ami nincs kipipálva. Így sokkal könnyebb, időben és pénzben
is. Mert nem vehetjük meg mindenből a legolcsóbbat, hiszen a ceruzából, vízfestékből, ollóból kell a drágább, jó minőségű. Azzal tud
a gyerek könnyedén, jól dolgozni. Viszont én
nem szoktam megvenni a drága, színes füzeteket. Azt gondolom, hogy az olcsóbb, 30 forintos füzetbe is ugyanúgy lehet a tanórákon
dolgozni vagy a házi feladatot megírni, mint a
120-150 forintosba.
A papírboltok is feltöltötték készleteiket, bár a
legtöbben az iskolai nagy bevásárlást augusztus 20-a utánra időzítik. Bálinték is az utolsó
napokra hagyják az iskolai készülődést.
- Rajzlapért jöttem, azt vásárolok - mutatta Bálint a kosarát. - De nem az iskolába veszem,
szeretek rajzolni és otthon elfogyott. Az iskolával még nem foglalkozunk, még nyári szünet
van. Nagyon rosszul esett, amikor július végén
bementem az egyik nagy áruházba és már az
iskolai dolgok voltak kipakolva. Kicsit meg is
szédültem, amikor megláttam - mesélte mosolyogva.
A tanszerárak széles tartományban mozognak.
Vannak üzletek, ahol már - mondhatjuk - gyanúsan olcsó termékeket kínálnak ( Láttam már
30 forintért papírvágó ollót, vagy 80 forintért
vízfestéket - a szerk.), de persze ott vannak az
értelmetlenül drága, akár 20.000 forintba is kerülő iskolatáskák vagy divatos mesefigurákat
ábrázoló 5.000 forintos tolltartók is.
- A környékbeli nagy áruházakkal szemben saj-

Még könnyű az iskolatáska. Ám némelyik értelmetlenül drága. Akár 20 ezer forintot is elkérhetnek értük. A mesefigurás tolltartók között is van 4-5 ezer forintos.
nos nem, vagy nehezen tudjuk felvenni a versenyt - nyilatkozta lapunknak Vincze Klaudia,
a Papír-Írószer és Kreatív Hobbi Bolt tulajdonosa. - Az árak minden évben kúsznak felfelé,
és a multik megtehetik, hogy egyes népszerű,
szezonális termékeket, mint most a tanszerek,
áron alul teszik ki a polcokra. Viszont, ami mellettünk, kiskereskedők mellett szól, az az, hogy
én itt vagyok, és tanácsot tudok adni a vásárlónak, hogy melyek azok a minőségi termékek,
amiket jó áron lehet megvásárolni, és nyugodtan bekerülhetnek a gyerekek iskolatáskájába.
Mint minden évben, idén is segíti az iskolakezdést az önkormányzat. Az évek óta működő
tankönyvtámogatást és a tavaly bevezetett is-

kolakezdési támogatást is lehet már igényelni.
- Népszerűek ezek a támogatási formák - tudtuk
meg Dr. Hudák Adrienntől, a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályának osztályvezető-helyettesétől. - Ha a tavalyi számokat nézzük, a
tankönyvekre 36-an, a iskolakezdésre 265-en
kérték ezt az anyagi segítséget. A könyvtámogatás esetében természetesen azért sokkal kevesebb az igénylő, mert 2017 szeptemberétől
első osztálytól a kilencedikig ingyen kapják a
diákok a tankönyvet.
A támogatások részleteiről a Közlemények rovatunkban tájékozódhatnak a 9. oldalon.
ema

Aktuális
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Voks 2019

Önkormányzati választások októberben
Áder János köztársasági elnök október 13-ára tűzte ki
az önkormányzati választások időpontját. Az alábbiakban néhány fontos tudnivalót gyűjtöttünk össze a voksolásról.

2019. augusztus 15.

Rugós játéktól a függőhídig

Univerzális
játszótér létesül

A választási rendszer
Az önkormányzati választáson a megyei
(fővárosi) és helyi (kerületi) önkormányzati képviselőket, a polgármestereket és
a főpolgármestert, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselőket választják meg. A megyei és helyi önkormányzati választáson azok választhatnak, akiknek az adott településen/megyében van az
állandó lakcímük. A magyar állampolgárság nem feltétel, de ennek hiányában regisztrálni kellett. Nincs választójoga annak, akit a bíróság bűncselekmény elkövetése vagy belátási képesség korlátozottsága miatt kizárt ebből a jogból. A nemzetiségi önkormányzati választáson az szavazhat, aki megadott határidőig az adott
nemzetiséghez tartozónak vallja magát.
A választáson mindazok választhatóak,
akik választójoggal rendelkeznek, továb-

Lakosság
10 001 – 25 000
25 001 – 50 000
50 001 – 75 000
75 001 – 100 000
100 000 felett

Egyéni

A sportpálya helyére egy modernebbet építenek.
Esküt tesz a Tiszaújvárosi Választási Bizottság.

Polgármesterek
választása
A polgármesterválasztás egyfordulós, jelöltté váláshoz jogszabályokban megszabott számú ajánlás kell: a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú településeken a vá-

Képviselői helyek
Kompenzációs

8
3
10
4
12
5
14
6
14, és minden to- 6, és minden további 10 000 la- vábbi 25 000 lakos után +1
kos után +1

bá a külföldön élő magyar állampolgárok
is elindulhatnak a választáson; a helyben
lakás tehát nem feltétel.

Tízezer lakos fölött
A településeket egyéni választókerületekre osztották fel. Számukat törvény határozza meg, Tiszaújvárosban, tekintettel a
2019. január elsejei 16.493 fős lakosságra, 8 választókerület (ezen belül 17 szavazókör) van. A körzetben - ahol a jelöltséghez a lakosság 1%-ának ajánlása szükséges - a legtöbb szavazatot kapó jelölt lesz
a képviselő. A képviselővé nem vált jelöltek szavazatait pártonként, jelölőszervezetenként összeadják (feltéve, hogy a párt
a körzetek legalább felében állított jelöltet), és az úgynevezett Sainte-Laguë-módszerrel kiosztják róla a törvényben meghatározott mandátumszámot. Csak az a
lista kaphat mandátumot, amelyik a kompenzációs szavazatok számának (csak a
listát állító pártokét összeadva) az 5%-át
elérte. Az 5%-os küszöb két jelölőszervezet közös listájánál 10%-ra, három vagy
több esetén pedig 15%-ra nő.

Október 13-án is lesz mozgóurna.

Összesen
11
14
17
20

lasztópolgárok legalább 3%-ától, a 10.000
lakost meghaladó, de 100.000 vagy annál
kevesebb lakosú település esetén - így Tiszaújvárosban is - legalább 300 választópolgártól, míg a 100 000-nél több lakosú település esetén legalább 500 választópolgártól kell ajánlást szerezni. A polgármester a legtöbb szavazatot kapó jelölt lesz.

fölött pedig minden 40 ezer fő után egy
képviselő.
Az a párt, pártszövetség, jelölőszervezet
állíthat listát, amely a megyei lakosság
0,5%-ának megfelelő ajánlást össze tud
gyűjteni. A mandátumkiosztás az úgynevezett. D’Hondt-módszerrel történik; de
csak azok a pártok kapnak mandátumot,
amelyek a szavazatok 5%-át (közös lista
esetén 10%-15%-át) elérték.

Fontos határidők
A mintegy 8 millió, magyarországi lakóhellyel rendelkező választásra jogosultnak augusztus 23-áig kell kézhez kapnia a
névjegyzékbe való felvételről szóló értesítést, az augusztus 7-ei névjegyzéki állapotnak megfelelően. Aki nem kapja meg
az értesítőt, a jegyzőnél (a helyi választási
irodában) kérheti. A jegyző ekkor új szelvényt állít ki.
A hivatalos kampány a választást megelő-

A kondipark megmarad, mellé pedig fitneszparkot telepítenek.

A megyei közgyűlés
választása
Mind a 19 megyében ugyanolyan szabályok mentén zajlanak le a választások. A
választás egyfordulós, a szavazók listákra szavazhatnak. A megyei közgyűlések
képviselőinek számát a megye egészének a lakosságától függ, függetlenül attól, hogy a megyei jogú városokban élők
nem szavazhattak a megyei önkormányzat összetételéről. Legkevesebb 15 fős lehetett egy közgyűlés, egyebekben pedig
400 ezer lakosig minden 20 ezer fő után
egy képviselő, e fölött 700 ezer lakosig
minden 30 ezer fő után egy képviselő, e

Javában tart a Munkácsy úti nagy játszótér felújítása.
A kondipark mellé egy fitneszparkot is telepítenek, kicserélik a
rugós játékokat, új libikókák lesznek, és olyan játékelemek, melyek eddig még nem voltak, többek között függőhidas csúszdák is.
A területet öntött gumiburkolat fedi majd, a játszóteret akadálymentesítik, a közvilágítást megújítják és lesz egy ivókút is. A beruházás részeként új padokat, kerékpártárolókat és szemétgyűjtő edényeket helyeznek ki. A játszótér univerzális lesz, szinte
minden gyermekkorosztályt képes lesz kiszolgálni. Lesz bébijátszótér, és egy a nagyobb, 5-7 éves gyerekeknek való is, újszerű játékelemekkel, ugyanis most új tervezővel dolgoztatott az
önkormányzat. A focipályát már elbontották, a terület továbbra
is sportpálya funkciót tölt majd be, csak egy sokkal modernebb,
újabb épül a helyére.
A balesetek elkerülése érdekében még júliusban lezárták a teljes területet, amit a beruházás végeztével, várhatóan októberben
nyitnak meg.

kronika@tiszatv.hu

Köszönet
a támogatásért

Dr. Heiszman Géza, a választási bizottság elnöke.
ző 50. napon, augusztus 24-én kezdődik,
és a szavazás napján 19 óráig tart.
A választáson a képviselőjelöltek, a polgármesterjelöltek és a főpolgármester-jelöltek szeptember 9-én 16 óráig adhatják
le ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásaikat. A jelölteknek településtípusonként és
választási típusonként eltérő számú ajánlást kell összegyűjteniük.
A jelöltek és a jelölőszervezetek listáinak
nyilvántartásba vételéről a választókerületi bizottságok döntenek, négy napon belül. A listákat szeptember 10-én 16 óráig
lehet bejelenteni.
Aki a szavazás napján nem a lakóhelyén,
hanem a tartózkodási helyén (régi nevén:
ideiglenes lakcím) akar élni a választójogával, október 9-éig kérheti átjelentkezését. Csak az jelentkezhet át, aki a választás kitűzése előtt legalább harminc nappal
létesített tartózkodási helyet és a tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás napjáig tart.
F. L.

Unokáknak, nagyszülőknek egyaránt élménydús a közösen
töltött sportos, játékos, vidám nyárvégi nap.
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete harmadik alkalommal
rendezi meg a nyárvégi „Nagyszülő-unoka” partit a Brigádházban. Ezzel a programmal hozzájárulunk ahhoz, hogy a nagyszülők a nyár végén még együtt tölthetnek egy vidám napot a szabadban az unokáikkal. A program lebonyolításához szükséges
költségek fedezésére a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítvány Kuratóriuma nyújtott támogatást, amelyért ezúton köszönetünket
fejezzük ki.
Varjas Lászlóné
elnök

Képről-képre
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Tele volt a strandfürdő

Gyötrelmes kánikulai napok után

Aki csak tehette, a vízparton töltötte az elmúlt hétvégét. A nyár eddigi legforróbb hétvégéjén a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő is zsúfolásig
telt, közel kilencezer vendég fordult meg a két nap
alatt.
Pedig a szombat még munkanap is volt ráadásul. Ekkor közel
négyezren váltottak belépőjegyet a strandra, sok külföldi és sok
környékbeli. A gyerekmedencénél is nagy volt a nyüzsgés, az
apróságok lelkesen pancsoltak, a szülők pedig a parton hűsöltek.
- Mályiból érkeztünk - mondta Farkas József -, mostanában
egész sűrűn járunk ide. Jó a víz, jók a medencék, kicsit ugyan
most sokan vannak, de a gyerekek nagyon élvezik, ezért járunk
ide gyakran.
Egy csapat kisiskolás sereglik körénk, ők már reggel hatkor elindultak Szendrőládról, busszal érkeztek, nem győzik sorolni,
mit is csináltak eddig.
- A hullámban, a forgóban is voltunk - mondta Danyi Amanda
-, a melegvízben is, meg már mindenhol. Idén most vagyunk itt
először, évente egyszer jövünk.
Bukovszki-Kicsi Mónika Miskolcról érkezett.
- Gyakran járunk ide - mondta -, hisz itt nagyon sok a lehetőség.
Sok medence és csúszda van, szerintem ez a kisgyerekes családoknak is jó lehetőség. A víz most jobb, mint általában, hiszen
néha hidegnek érezzük, de most nagyon jó. Sokan vannak, persze, de voltam már olyankor is, amikor még ennél is többen voltak.
Vasárnap így is lett, hiszen közel 4700 vendég érkezett a fürdőbe.
A hőhullám hétfőn tetőzött, árnyékban is 35 fok fölé kúszott a
hőmérő.
Majd eljött a szerda. Az enyhülés, lehűlés napja.
Fodor Petra
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A macskák világnapján
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A lelküket is meggyógyítják a menhelyen

Jól emlékszem az első alkalomra,
amikor a menhelyen jártam. Egy
törött lábú kismacskát találtam
az utcán, hazavittem, megetettem,
majd tanácstalanul telefonálgatni kezdtem, miközben a fekete-fehér pihepuhaság hálásan dorombolt. Végül a Miskolci Állatsegítő
Alapítvány befogadta, Nyíregyházán megműtötték, begipszelték a
kis lábát, és azóta már szerencsére
gazdára is talált. Ez 2014-ben történt.
Öt év telt el azóta, s ebben az öt évben sok ezer
kutya és macska átmeneti otthona volt már a
MÁSA miskolci, sajószigeti úti menhelye. Egy
ilyen helyre ellátogatni először talán furcsa,
szomorú, felkavaró élmény, de idővel ez megváltozik, a kutyák feledtetik el velünk, hogy ők
vannak ránk szorulva.

Cicagolás
A menhelyen évek óta minden hónap második vasárnapján rendezik meg a kutyagolást,
amikor is nyitott kapukkal várnak mindenkit,
aki szeretne egy kicsit segíteni a négylábúaknak, és egy-egy rövid sétáltatással megmozgatják a menhelylakókat. Most először, augusztus nyolcadikán, a macskák világnapján cica-

Marci négy év körüli cica, Ormosbányán találták, vélhetően autó ütötte el. A lábát le
kellett vágni, de ettől ő még egy boldog,
kedves, dorombolós cica.
sok doromboló apróság várta az érdeklődőket.
- Nekünk nincs macskamenhelyünk - mondta
Horváth Rita, a menhely vezetője -, csak krízispontunk van, ahová befogadjuk a macská-

Egy, a kétszázötven menhelyi kutya közül.			
Ilyenkor megnézik a többi kutyát, lefotózzák,
elviszik sétálni, és felteszik a saját honlapjukra
a hirdetéseket, innen lehet örökbe fogadni. Ők
az örökbefogadás előtt többször is megnézik,
hogy hova kerül a kutya, jó helye lesz-e. Most
tizenöt kutyát visznek ki, kölyköket, felnőtteket egyaránt. Próbálnak olyan kutyákat örökbe
adni, akik már régóta, akár 2011-2012 óta élnek a menhelyen.
- Németországban más a kutyatartás kultúrája?
- Teljes mértékben. Ott minden kutyát ivartalanítani kell, külön engedélyt kell kérni arra,
hogy szaporítani lehessen a kutyákat. Évente egyszer, augusztus végén, szeptember elején mi is meghívást kapunk arra a találkozóra, ahol a tőlünk elvitt kutyák is ott vannak.
Minden évben elmegyünk, jó érzés, ha olyan
kutyák szaladnak oda hozzánk, akiket 4-5 éve
adtunk örökbe. Egy ilyen találkozón általában
150-200 kutya van, persze a gazdájával együtt,
és nagyon jól elvannak, jól szocializált kutyák.
Van olyan kutya, akit innen úgy vittek el, hogy
nem bírta elviselni a többi kutyát és a macskákat és az emberekkel is távolságtartó volt, mára azonban már teljes mértékben szocializálódott.

Fotók: Fodor Petra

mal segíteni. Azt tudjuk tanácsolni, hogy ilyen
esetben szóljanak a hatósági állatorvosnak, az
önkormányzatnak vagy a rendőrségnek, ők tudják megállapítani az állatkínzás tényét, és utána tudnak minket hívni, hogy elvigyük onnan
az állatot. De mi nem mehetünk oda és vehetjük el a kutyát. Volt olyan eset, amikor bementem egy helyre, egy 8 kilós kuvasz kutyát hoz-

Állatkínzás
Az első cicagolásra sokan eljöttek és sok ajándékot is hoztak a négylábúaknak.
golást szervezett a MÁSA. A világnap eredeti
célja felhívni a figyelmet a kóbor macskák növekvő számára és bátorítani az örökbefogadást,
a világnap Dél-Afrikából indult el. A menhelyen ezúttal bárki bemehetett a cicaházba játszani, profi fotók készültek a menhelyi cicákról, kvíz és dekupázs a gyerekeknek, cicás csillámtetoválás nem csak gyerekeknek, és sok-

kat, próbáljuk őket rehabilitálni, meggyógyítani, majd gazdásítani, összesen huszonöten vannak. Sok a kicsi, sok a balesetes macska most
a menhelyen, nekik próbálunk gazdát keresni. Az elmúlt időszakban rengeteg macska került be a menhelyre, betegek, rühesek, van háromlábú, egyszemű. Volt olyan, akiről kiderült,
hogy toklász ment az orrába, ezt kellett kiműteni, de most már teljesen helyrejött. Ha nem is
minden hónapban, de évente egyszer azért szeretnénk megrendezni a cicagolást.

- Forrnak az indulatok a balotaszállási állatkínzás kapcsán, amikor egy asszony autója
után kötve húzta a kutyáját, aki végül elpusztult. Ti gyakran találkoztok bántalmazott kutyával, sok ilyen él a menhelyen?
- Nagyon sok bejelentést kapunk, sok bántalmazott kutya kerül be a menhelyre, az utóbbi pár hétben három ilyen kutyát is fogadtunk.
Sok olyan bejelentést kapunk, amikor láncon,
rossz körülmények között tartanak kutyát, mostanában egy néni folyamatosan hív bennünket,
hogy látja, rosszul tartják a szomszéd kutyát. A
mi kezünk azonban meg van kötve, hisz nem
vagyunk hatóság, nem tudunk minden alkalom-

A kölyökkutyák hamar belopják magukat a
szívünkbe.
tam ki, nagyon rossz állapotban volt, járni sem
tudott, ölben kellett kihoznom. Utána feljelentettek magánlaksértésért és másfél évig jártam
a rendőrségre.
Csütörtökön cicagoltak, vasárnap pedig kutyagoltak volna az állatbarátok. A rendezvény
azonban a nagy meleg miatt elmaradt. A legközelebbi kutyagolás szeptember 8-án lesz.
Fodor Petra

Irány Németország

Az elmúlt időszakban sok kismacska került
be a menhelyre.

- Nem csak cicagoltok, havonta egyszer van a
kutyagolás is, ilyenkor sok az örökbefogadó?
- Eleinte igen, sok volt, mára viszont a kutyagolás egyfajta családi programmá vált, van egy
kemény mag - mint ti is -, akik minden hónapban eljönnek és megmozgatják a kutyákat. De
vannak persze örökbefogadók is szép számmal,
tavasz és ősz között sok-sok kölyökkutya talál
gazdára.
- A huszonöt macskára mennyi kutya jut?
- Sokkal több, kétszázötven kutyánk van most,
ez nagyon sok. A várólistánkat megszüntettük,
hiszen nem tudtuk már tartani az ígéreteinket,
volt olyan kutya, aki már november óta várta,
hogy bekerüljön, de sajnos nem tudtuk befogadni, hisz sok a balesetes, vemhes kutya. Ők
mindig elsőbbséget élveznek.
- Hamarosan új élet kezdődik egy tucat kutya
számára. Németországba utaznak, hogy nyílik
erre rendszeresen lehetőség?
- Német támogatóink csütörtökön jönnek a
menhelyre és szombat este viszik el a kutyákat.

Candy két hete (balra) és most (jobbra). Szembetűnő a változás, nem csak testileg, lelkileg is jobban érzi magát.

Kultúra
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Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár
DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Derko MiniGaléria
Tablók - a tiszaújvárosi nevelési intézmények végzős osztályainak tablóiból összeállított kiállítás
Látogatható: augusztus 21-ig
HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
Varázslatos helyek Magyarországon - kamarakiállítás
Látogatható: augusztus 30-ig
Augusztus 22. (csütörtök) 10.00 óra
Barkácsdélelőtt - gyermekfoglalkozás
Helyszín: a gyermekkönyvtár
Augusztus 27. (kedd) 10.00 óra
Rajzolj és alkoss velünk! - gyermekfoglalkozás
Helyszín: a gyermekkönyvtár
TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR
Augusztus 23. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután
Játéklehetőség logikai és stratégiai társasjátékokkal, kártyajátékokkal.
Játékmester: Borsósné Doktor Éva könyvtáros
Augusztus 27. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit

TÁJÉKOZTATÁS
NYITVATARTÁS VÁLTOZÁSÁRÓL

Kalóz Capriccio

7. oldal

Műfaji korlátok nélkül

Mintha már simogatna a szellő, de lehet, hogy ez csak a
képzelet. Szombat este van,
a nap már nyugvó félben, a
város pedig éledő félben várja a Nyáresti korzó következő
vendégét.
Sorra gyűlnek az emberek, még csend
van, de lassan megtelik a szelfipont környéke, a zenekar hangol, a közönség a
szökőkút szélén ülve vár. Aztán felcsendül a zene, és mintha már nem is itt lennénk, hanem egy francia kávéház teraszán egy selymes latte-val, vagy egy füstös latin bárban, koktélt kortyolgatva.
Mert a zene képes ilyen varázslatra.
A Kalóz Capriccio volt a múlt heti Nyáresti korzó vendége. A capriccio szó jelentése: szeszélyes, csapongó, kötetlen formában írt zenemű. A kalóz szó pedig arra
utal, hogy a zenekar más szerzők népszerű dalait játssza, és persze az egyik tagra,
Kalóz Tamásra. Vele beszélgettem a koncert előtt.
- Nem ez az első alkalom, hogy szabadtéren játszunk - mondta Kalóz Tamás sok-sok éve már részt veszünk utcazene-fesztiválokon is az ország több pontján, így például Siófokon és Veszprém-

Harmonika, gitár, basszusgitár. Ez a Kalóz Capriccio felállása.
ben is. Most azért nagyon meleg van, nekünk is küzdenünk kell az elemekkel, de
megoldjuk.
- Hogy áll össze a zenekar?
- Hárman vagyunk, van a harmonika, a
szólóhangszer, gitár és basszusgitár. És
bár csak hármas felállásban vagyunk,

Értesítjük kedves Látogatóinkat, hogy
augusztus 31-éig
a Tiszaszederkényi Művelődési Ház,
a Hamvas Béla Városi Könyvtár
és a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
szombati napokon zárva tart.
A várostörténeti kiállítás a központi könyvtár épületében
augusztus 31-éig szombaton és vasárnap is
nyitva tart 11.00 – 19.00 óráig!
A kiállítás augusztus 20-án
11.00 - 19.00 óra között látogatható.
A belépés díjtalan.
(Bejárat az üzletsor felől!)
Szíves megértésüket köszönjük!
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
A nyáresti korzók idejére páhollyá válik a szökőkút kávája.

próbálunk ebből a három hangszerből minél több színt kihozni, és ezt a lehető legszélesebb körben kihasználni. Régóta zenélünk már a mostani felállásban, próbálkoztunk énekszólammal is, és ütőhangszerekkel, de most így hárman zenélünk,
ez az optimális. Mindemellett nyitottak
vagyunk mindenre, a kereslet-kínálat az,
ami korlátot szabhat a dolognak.
- Milyen lehetőségei vannak a zenekarnak?
- Minél nagyobb egy zenekar, annál nagyobb kihívás ugye időpontokat egyeztetni, megoldani a logisztikát, hasonlók.
Mint máshol is, mi sem egy produkcióban gondolkodunk, hanem megpróbáljuk megmutatni a különböző stílusokat.
A capriccio név nálunk azért is érdekes,
mert próbálunk olyan műsorban, felállásban gondolkodni, hogy ne legyenek műfaji korlátok. Ebből kifolyólag elég széles
körből merítünk, ami határt szab ennek,
az a hármas felállás, de próbáljuk ennek
az előnyeit kihasználni. A zenei világ nagyon sokszínű, bizonyos vonulatok nem
engedik meg ezt a kalandozást, de nekünk
ilyen szempontból szerencsénk van.
Fodor Petra

Adatrögzítő munkakör
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár pályázatot hirdet adatrögzítő munkakör betöltésére, 3 hónap próbaidő kikötéssel, 8 órás teljes munkaidőben, 1 havi munkaidőkeretben, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Munkaköri feladatok: A könyvtári szakmai területen az adatrögzítői és digitalizálási feladatok ellátása. Közreműködés a könyvtári kölcsönzéssel, a kiegészítő könyvtári szolgáltatásokkal kapcsolatos adminisztrációban.
			

A Tisza TV műsora
Augusztus 15., csütörtök
9:00 Héthatár: Éreztük a földrengést - Közösen Tiszaújvárosért Szövetség - Rendőrkutyák képzése - Az egészségügyi ellátásról egyeztettek - Magas ágyások az óvodákban - Rendkívüli testületi - Augusztus 20. ajánló - Foci
Hétről-Hétre: Földrengés volt Magyarországon - Hőség után
hidegfront - Nyáresti korzó - Közelmúlt - Bragato Giada sikerei (A műsor a szerdai adás ismétlése)
Augusztus. 19., hétfő
18:00 Sporthétfő: a TFTC-DVSC II. bajnoki labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről
Augusztus 20. kedd
18:00 Rendkívüli ünnepi adás, élőben kapcsolunk az augusztus 20-ai ünnepség helyszínére, a Szent István szoborhoz
Augusztus 21. szerda
18:00 Héthatár: Ilyen volt augusztus 20. - Óvoda- és bölcsődefelújítás - Főiskolások leszünk! - Iskolakezdési
támogatások - Foci
18:15 Hétről-hétre: Augusztus 20-a városszerte - Kitüntetettek - Bemutatkozik a Duna Művészegyüttes - Nagymama-unoka találkozó
Augusztus 22. csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Pályázati feltételek:
- középfokú végzettség
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office)
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- egészségügyi alkalmasság
- kitöltött adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat (letölthető az intézmény honlapjáról)
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- könyvtári területen szerzett tapasztalat
- társalgási szintű angol nyelvismeret
- jó rendszerezőkészség
- jó kommunikációs képesség
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz benyújtandó iratok:
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata
- fényképes szakmai önéletrajz
- motivációs levél
- erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 23.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.
Az állás 2019. szeptember 2. napjától tölthető be.
Érdeklődni a 49/542-004-es telefonszámon lehet.
A pályázatot elektronikusan a derkovits@tujvaros.hu e-mail címre vagy postai úton az alábbi címre kérjük benyújtani:
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
Mátyás Zoltán igazgató
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 2.
A borítékon kérjük az „Adatrögzítő” munkakör megnevezését feltüntetni.
Mátyás Zoltán
igazgató

Közlemények

8. oldal

TÁJÉKOZTATÁS
a gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmények igénybevételéről
A gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a 431/2015. (XII. 23.)
Korm. rendelet 2016. január 1-jétől módosította a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.)
Korm. rendelet gyermekétkeztetésre vonatkozó rendelkezéseit. Intézményünk az
étkeztetési térítési díjkedvezmények (ingyenes/kedvezményes étkezés; szociális
díjkedvezmény) igénybevételével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a
Tisztelt Lakosságot.
A 2019/2020-as tanítási/nevelési évre
igénybe vehető normatív kedvezmény
(ingyenes/kedvezményes étkezés):
Bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén ingyenes étkezésre jogosult a gyermek, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy
családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
• nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
• családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (149.000 Ft) személyi
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének a 130%-át
(2019. évben 128.810 Ft).
A bölcsődei ellátás és az óvodai nevelés
esetén az ingyenes étkezés megállapítása
iránt nyilatkozatot kell benyújtani.
1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló:
1. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
• gyámhatóság által nevelésbe vették.

2. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult,
ha:
• családjában három vagy több gyermeket
nevelnek, vagy
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű
iskolai oktatásban résztvevő tanuló:
3. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• gyámhatóság által nevelésbe vették,
vagy
• utógondozói ellátásban részesül.
4. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult,
ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• családjában három vagy több gyermeket
nevelnek, vagy
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
Szociális díjkedvezményre jogosult az a
kérelmező:
• akinek gondozásában élő gyermeke tiszaújvárosi állami fenntartású köznevelési intézményben étkezést vesz igénybe,
valamint
• tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik és
életvitelszerűen lakóhelyén él, valamint
• akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg a
48.450 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő
szülő esetén az 54.150 Ft-ot.
Személyi térítési díj megállapítására vonatkozó kérelmet kell kitöltenie minden
olyan kiskorú gyermek, tanuló törvényes
képviselőjének, illetve 18. életévét betöltött fiatal felnőttnek, aki:
• a 2019/2020-as nevelési/ tanítási évben
étkezést igényel bölcsődében, óvodában,
általános iskolában, középiskolai kollégiumban, valamint középiskolai menzán és
• a kérelmező normatív, illetve egyéni rászorultság alapján kedvezményre nem jogosult.
Az 1-8. évfolyamon, illetve az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai
oktatásban résztvevő tanulónak, gondvi-

Szúnyogirtás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az időjárás függvényében a 2019. augusztus 15-18. közötti időszakban 18.00-20.00
óra között légi kémiai szúnyoggyérítés lesz Tiszaújváros belterületén.

Álláskínálat
határozatlan időre szóló szerződéssel
TANÍTÓI munkakör betöltésére
ANGOL MŰVELTSÉGI TERÜLETTEL
vagy ANGOLTANÁRI végzettséggel
TESTNEVELŐ munkakör betöltésére
TESTNEVELŐ TANÁRI végzettséggel
Feltételek:
- megfelelő szakos főiskola
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet - hatósági erkölcsi bizonyítvány
Foglalkoztatás: munkaviszony
Juttatás: intézményünkre vonatkozó rendelkezések szerint
A jelentkezéshez csatolni szükséges:
- szakmai önéletrajz, motivációs levél
- oklevélmásolat
- hatósági erkölcsi bizonyítvány
Állásra való jelentkezés lehetősége:
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola
Makkainé Chmara Marianna igazgató
3580 Tiszaújváros, Munkácsy Mihály út 18.
mchmara.m@tujvaros.hu
06-30/3328530
Határideje: 2019. augusztus 19.
Betöltésének ideje: elbírálást követően azonnal
Makkainé Chmara Marianna
igazgató

selőnek az ingyenes/kedvezményes étkezés, a szociális alapú gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény, valamint a személyi térítési díj megállapítása iránt kérelmet kell benyújtania, melyhez csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- a TIK élelmezési csoportjánál (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
munkanapokon: hétfő, kedd és csütörtök
8.00 – 16.00-ig, szerdán 8.00 – 17.00-ig,
pénteken 8.00 – 14.00-ig
- a nyomtatvány letölthető:
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ honlapjáról www.tik.tiszaujvaros.
hu
Az étkezési kérelmekkel kapcsolatosan
információ kérhető az alábbi telefonszámokon:
49/548-328, 49/548-306, 49/548-305
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása folyamatos, de amennyiben a 2019/2020as nevelési/tanév szeptemberétől igénybe kívánja venni az ingyenes vagy kedvezményes étkezést, a kérelmet 2019. augusztus 20-áig le kell adni. A szeptember
1. után benyújtott kedvezményeket a beadást követő naptól állapítjuk meg.
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása személyesen a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban (Kazinczy Ház, Kazinczy út 3. I.em. 73/1. iroda).
FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÜKET, HOGY A TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEMÉNYT, ILLETVE A NAPI TÉRÍTÉSI DÍJAT MAXIMUM EGY TANÉVRE ÁLL MÓDUNKBAN MEGÁLLAPÍTANI. ÉTKEZÉSI IGÉNYÉT, VALAMINT KEDVEZMÉNYRE VONATKOZÓ JOGOSULTSÁGÁT MINDEN TANÉV ELEJÉN ÚJRA BE KELL NYÚJTANI. ELLENKEZŐ ESETBEN A TELJES
TÉRÍTÉSI DÍJAT SZÁMÍTJUK KI.
Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központ

A Tiszaújvárosi Szent István
Katolikus Általános Iskola
tájékoztatása
TANKÖNYVOSZTÁS
2019. augusztus 28 - 29. 8.00-17.00
2019. augusztus 30. 8.00-13.00
TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY
2019. szeptember 1. (vasárnap) 16.00
Helye: Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Templom
Gál Benjáminné
igazgató

Ingyenes
füzetcsomagok
A Tiszaújvárosi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat iskolakezdés
előtt idén is támogatni kívánja a rászoruló
roma családokat 1-10.
osztályig füzetcsomagokkal. A füzetcsomag igényeket 2019. augusztus 18-áig lehet jelezni, 2019.
augusztus 16-án 13,00 – 14,00 óra között a nemzetiségi önkormányzat irodahelyiségében (Tiszaújváros, Bocskai út
31. sz.) vagy a megjelölt időponton kívül a Tiszaújváros,
Rákóczi út 81. szám alatt.
Farkas Sándor
elnök

2019. augusztus 15.

Zárva a hivatal
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy munkanap-áthelyezés következtében 2019. augusztus 19-én (hétfő, pihenőnap) a Polgármesteri Hivatal zárva tart.
		
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

Zöld növényi hulladék

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.)
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 2019. augusztus
15-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

Szelektív begyűjtés

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros,
Tiszaszederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött
hulladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok) házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató
2019. augusztus 22-én (csütörtökön) végzi el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Orvosi ügyelet

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

06-46/477-104

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

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

Tóth Sándor

kompenzációs listán
mandátumot szerzett képviselő
2019. augusztus 21-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

2019. augusztus 15.

Tankönyvtámogatás
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy évente egyszeri alkalommal tankönyvtámogatásban részesülhet az a köznevelési intézmény nappali tagozatán
tanuló gyermek, illetve 23. életévét be nem töltött nagykorú
személy, aki a hatályos jogszabályok alapján normatív kedvezményben, vagy ingyenes tankönyvellátásban nem részesül, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át (114.000 Ft-ot), egyedülállók esetén az 500%át (142.500 Ft)-ot, feltéve, hogy a nagykorú, illetve a gyermek és az egyik törvényes képviselője a kérelem benyújtását
megelőzően legalább egy éve folyamatos tiszaújvárosi bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és a nagykorú, illetve a gyermek és törvényes képviselője életvitelszerűen a tiszaújvárosi
lakcímükön élnek.
A támogatás mértéke a tankönyv ára, családok esetében jogosultanként legfeljebb 6.000 Ft/tanuló, egyedülállók által nevelt gyermek esetében jogosultanként legfeljebb 10.000 Ft/
tanuló.
Nem jogosultak tankönyvtámogatásra azok a tanulók, akik
normatív kedvezményben (tartósan beteg; a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd; három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él; nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult; rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül),
illetve ingyenes tankönyvellátásban (1-9. évfolyamos tanulók) részesülnek.
A támogatás megállapításához csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat, valamint - annak megállapítása
céljából, hogy a kérelmező tankönyvtámogatásra jogosult - a
tankönyvek árát igazoló dokumentumot.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
• Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége
(Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
(Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
(Tiszaújváros, Bocskai utca 33.)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2019. július 29-től 2019.
szeptember 30-ig.
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási határidő betartására.
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális
és Sport Osztályán (I. em. 111. iroda), valamint postai úton
(3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Bráz György
polgármester

Közlemények

Iskolakezdési támogatás

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy évente egyszeri alkalommal iskolakezdési támogatásban
részesülhet az a gyermek, illetve 23. életévét be nem töltött
nagykorú személy, aki alap- vagy középfokú köznevelési intézmény nappali tagozatán tanul, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300%-át (85.500 Ft-ot), egyedülállók esetén a 320%-át (91.200 Ft-ot), feltéve, hogy a nagykorú, illetve a gyermek és az egyik törvényes képviselője a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve folyamatos tiszaújvárosi bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és a nagykorú, illetve a gyermek és törvényes képviselője életvitelszerűen a tiszaújvárosi lakcímükön élnek. A támogatás összege tanulónként 10.000 Ft.
A támogatás megállapításához csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
• Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége
(Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
(Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
(Tiszaújváros, Bocskai utca 33.)

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy folytatódik a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság kerékpárjelölő programja.
A következő jelölési időpont:
2019. augusztus 23. (péntek) 09.00 óra és 12.00 óra között.
Helye:
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság (Tiszaújváros, Tisza út 2.
szám).
Kérjük, mindenki hozza magával személyi igazolványát és
lakcímkártyáját, kerékpárját, továbbá annak papírjait. Az
utóbbiak hiányában a helyszínen kell nyilatkozni a tulajdonjogot illetően.
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2019. július 29-től 2019.
szeptember 30-ig.
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási határidő betartására.
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a
Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport
Osztályán (I. em. 111., 113. és 115. iroda), valamint postai úton
(3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Bráz György
polgármester

Közterület-felügyelői munkakör
Tiszaújváros Város Önkormányzatának
jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatalban 1 fő közterület-felügyelői
munkakör betöltésére, 6 hónap próbaidő
kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
- a közszolgálati tisztviselők képesítési
előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm.
rendelet 30. pontjának I. vagy II. besorolási osztályban felsorolt végzettségek,
szakképesítések,
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,

- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
- „B” kategóriás jogosítvány.
Előnyt jelent:
- közterület-felügyelői vizsga,
- helyismeret.
Bérezés és juttatások a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvény és Tiszaújváros Város Önkormányzatának 9/2014.
(III.28.) rendelete szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
- kísérőlevelet,
- szakmai önéletrajzot,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósá-

gi erkölcsi bizonyítványt a 2011. évi CXCIX. tv. 42.§ (1) és (3) bekezdései alapján,
- oklevelek, bizonyítványok másolatait.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. augusztus 30.
A pályázat elbírálásának határideje:
2019. szeptember 13.
Az állás 2019. szeptember 16-ától tölthető be.
A pályázatokat Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzőjéhez kell címezni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni a személyzeti és munkaügyi
szakreferensnél lehet. Tel: 49-548-085.

Közterület-takarító munkakör
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit
Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet közterület-takarító munkakör betöltésére a Munka Törvénykönyve
szerinti jogviszony keretében, három hónap próbaidő kikötésével, 1 év határozott
időre szóló alkalmazással, mely meghos�szabbítható.
Pályázati feltételek:
- 8. általános iskolai végzettség
Előnyt jelent:

- B kategóriás jogosítvány
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget igazoló oklevél-,
jogosítványmásolatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Tiszaújváros közterületeinek takarítása
Bér megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: 2019.
augusztus 27.
A munkakör az elbírálást követően azon-

nal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
(3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve, illetve elektronikusan a varosgazda@
tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző
49/540-636
Kerékgyártó István, ügyvezető

Parkgondozó-gépkocsivezető munkakör
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit
Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet parkgondozó-gépkocsivezető munkakör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, három hónap próbaidő kikötésével,
1 év határozott időre szóló alkalmazással,
mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- 8. általános iskolai végzettség
- C kategóriás jogosítvány
Előnyt jelent:

Kerékpárjelölés

9. oldal

- Gépkezelői jogosítvány 37 Kw feletti
traktorra
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget igazoló oklevélmásolatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Kertészeti, parkgondozási munkálatok
- A Társaság gépjárművein ek vezetése
Bér megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: 2019.
augusztus 27.

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
(3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve, illetve elektronikusan a varosgazda@
tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző
49/540-636
Kerékgyártó István, ügyvezető

Gondozó munkakör

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ ( Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére részmunkaidős (napi 4 órás) gondozó munkakör betöltésére.
Feladatai:
- szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása (házi segítségnyújtás)
A jogviszony időtartama:
- 1 fő határozott idejű (várhatóan 2021.
09. 23-ig tartó) kinevezés
Pályázati feltételek:
- középfokú végzettség,
- szociális gondozó és ápolói végzettséget
(OKJ) igazoló bizonyítvány,
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:

- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
- bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a
Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdéseinek megfelelően,
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati
anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez.
Bérezés:
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. sz. címre. Pályáz-

ni csak a pályázati feltételekben felsorolt
valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat
azonosító számát: 2339/2019., valamint a
munkakör megnevezését: gondozó.
A pályázat kiírója fenntartja magának a
jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje
2019. augusztus 29.
A pályázatok elbírálásának határideje
2019. szeptember 05.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni
Poropatich Péter intézményvezetőnél a
49/548-190-es telefonszámon lehet.

Hirdetés

10. oldal

2019. augusztus 15.

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás rendje nem változik
az augusztus 20-ai ünnepnap alkalmával. A hulladékot változatlanul a
korábbi megszokott rend szerint szállítjuk el.
Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a szállítás napján
legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.
2019. augusztus 19-én és 20-án az ügyfélszolgálati irodáink és a hulladékudvarok zárva tartanak.
Tájékoztatjuk Önöket továbbá, hogy a tiszaújvárosi hulladékudvar
2019. augusztus 17-én, 28-án és 30-án zárva tart.
A hulladéknaptárak letöltéséhez és egyéb információkért látogasson el
a www.bmhnonprofit.hu weboldalra vagy keresse fel ügyfélszolgálatunkat.
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Telefon: +36 21 3500 111
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583
BMH Nonprofit Kft.
Tiszaújvárosi sörözőbe pultos munkatársat keresünk hos�szú távra. Érdeklődni a helyszínen lehet: Rózsaszín Párduc Söröző, Rózsa
út 34.

Szakápolónő házi gondozást vállal Tiszaújvárosban és környékén. Ár megegyezés
szerint.
Érd.: 06-70/424-9376,
06-30/877-3937

Tiszaújvárosban

Tiszaújvárosban

a Lorántffy úton

gősen eladó az Örösi

35 nm-es, föld-

úton, 2 szobás 55 nm-es,

szinti, távfűtéses

erkélyes, k-ny-i fekvésű,

lakás eladó.

2. emeleti panelprogra-

Érd.: 06-30/283-

mos lakás.

3770

Érd: 06-20/256-3188

sür-

Konyhai kisegítő munkakör
Az MAN KAMION ÉS BUSZ KERESKEDELMI KFT.
tiszaújvárosi kirendeltsége felvételre keres

AUTÓ- ÉS AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELŐKET
Feltétel:
		
		

Szakirányú középfokú végzettségű,
a szakma iránt elhivatott jelentkezőket várunk.

Előnyt jelent:
		
a tehergépjárműves szakmai gyakorlat,
		
a C, D, E kategóriás jogosítvány és az idegen nyelvtudás.
Amit kínálunk:
		
kiváló munkakörnyezet,
		
versenyképes fizetés,
		
stabil multinacionális háttér,
		
folyamatos továbbképzési lehetőség
Jelentkezés:
		
fényképes önéletrajz (fizetési igény megjelölésével) küldésével
		
vagy időpont egyeztetéssel.
gyorgy.pek@man.eu vagy :
MAN Kft.
3580 Tiszaújváros Bay Z. út 15.
Pék György
kirendeltségvezető részére.
Telefonszám: 06 49 544- 400

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő konyhai kisegítő munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• Általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent közétkeztetésben szerzett tapasztalat
Feladatok:
• a szakács útmutatásai szerint, annak ellenőrzésével végzi feladatát
• a nyersanyagok szakszerű előkészítése
• a helyiségek takarítása (takarítási ütemterv alapján)
• mosogatás, fertőtlenítés
• a hulladék eltávolítása, összegyűjtése és tárolóba helyezése,
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező
368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
Munkaidő a napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot,
• bizonyítvány másolatot,
• erkölcsi bizonyítványt,(visszaigazolás megléte)
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat
• a borítékon fel kell tüntetni az 1017-7/2019. számot.
A pályázat benyújtásának határideje:2019.08.27.
A pályázat elbírálásának határideje:2019.08.28.
Az állás betölthető: 2019.09.02.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban
lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: 06-49/548-383
Kósa- Tóth Zoltán, igazgató

Sport

2019. augusztus 15.

Atlétika

Barátság Maraton
Miskolcon

Labdarúgás

Megérdemelt fölényes győzelem

DVTK II. - TFC Tiszaújváros
0-4 (0-1)
Miskolc, DVTK edzőközpont, 150 néző.
Játékvezető: Tóth Tamás (Kövér Tamás,
Kovács Zoltán)
DVTK II.: Pápai - Orosz D., Farkas M.,
Orosz M., Budaházi, - Szűcs K., Tóth B.
- Zsiga, Jónyer, Korbély - Boros. Vezetőedző: Vég Csongor
FC Tiszaújváros: Tóth Cs. - Burics, Lippai T., Gelsi, Pap Zs., Csicsek, Tóth M.,
Hussein, Bokros, Terdik, Molnár M. Vezetőedző: Gerliczki Máté
Csere: Boros helyett Mertse a 46., Farkas
M. helyett Zsemlye a 60., Jónyer helyett
Csávás a 67., Molnár M. helyett Kundrák M. a 76., Hussein helyett Kovács K. a
82., Bokros helyett Horváth T. a 86. percIdén is sok résztvevőre számítanak a szervezők.
Fotó: Fróna Judit ben.
A Miskolci Barátság Maraton - 2019 elnevezé- Sárga lap: Molnár M. az 5., Tóth B. a 11.,
Burics a 37., Budaházi a 60. percben.
sű nemzetközi utcai futófesztivált idén szeptemGólszerző: Gelsi (0-1) a 18., Molnár M.
ber 22-én, vasárnap már tizennyolcadik alkalom(0-2) a 47., Csicsek (0-3) az 55., Molnár
mal rendezik meg a borsodi megyeszékhely belváM. (0-4) a 60. percben.
rosában. A kedvezményes előnevezés már javában 18. perc: Gelsi László 22 méterről érkezajlik.
ző lövése pattant meg egy hazai játékoA rendező Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány és a társ- son, és vágódott a kapuba, 0-1.
rendező  Marathon Club SE által sorrendben már 18. alkalom- 47. perc: Egy jobb szélről bepasszolt labmal életre hívandó erőpróba hazai és külföldi résztvevői egy   dára érkezett a hosszún Molnár Máté, és
5,25 km-es   körpályán búcsúztathatják az idei futószezont. A lőtte a kapuba a labdát, 0-2.
házigazdák az amatőr és profi sportemberek, családok, iskolai 55. perc: Bal szélről centerezett labdácsoportok, baráti társaságok számára is megmérettetési lehető- ra érkezett a röviden Csicsek Levente,
és megszerezte a vendégcsapat harmadik
séget kínálnak.
gólját,
0-3.
A népkerti Miskolc Városi Szabadidőközpont (Generali Aréna)
60.
perc:
Hazai szöglet után vezethetett
előtti téren kijelölt versenyközpontból szeptember 22-én, vasárellentámadást a Tiszaújváros, melynek
nap négy egyéni - Nomád Maraton (42,2 km), Joyson Félmaravégén Molnár Máté passzolta a labdát a
ton (21,1 km), Unió COOP Kismaraton (10,5 km, minimaraton
kapuba, 0-4.
(5,25 km) és egy félmaratoni váltó (4x5,27 km) szám résztvevői
Tavasszal Miskolcon 2-1-es vereség volt
kezdhetik meg az aszfaltkoptatást. Az óvodásoknak és kisisko- az eredmény. Az első fordulóban a Tilásoknak 600 méteres, illetve 1,8 km-es Decathlon-futamokkal szaújváros a Gyöngyös ellen gól nélkükedveskednek a házigazdák.
li döntetlennel végzett, a DVTK II. BaNomád Maraton versenyszámban „Generációk-maratonja” el- lassagyarmaton szenvedett 3 gólos verenevezéssel egy új kategóriát is meghirdettek a szervezők. A séget.
42,195 km-es távot egy szülő/nagyszülő és egy gyermek/unoka, Az első félidő elején taktikai harccal kezegy maratoni nevezési díj fejében, 4-4 kört futva teljesíti. Érté- dődött a mérkőzés, a TFCT inkább a támadásra koncentrált, ez a gólt követően
kelés az idők összeadása alapján.
kontrákra
változott.
A félmaraton-váltóknál is lesz egy új kategória, a  „családok csaA
második
játékrészben sem változott a
tája”, ahol a négytagú családokat külön értékelik.
A félmaratoni egyéni versenyszám a tavaly útjára indított, MisKajak-Kenu
kolc Joyson Félmaraton Tour nevet viselő sorozat 4. állomása.
A verseny hangulatfelelőse az ország minden részén ismert és
kedvelt, Kaposvárról érkező Péter Attila lesz.
A Barátság Maraton részletes versenykiírását a www.maratonclubmiskolc.hu honlapon lehet megtalálni, ahol szeptember
14-én, szombaton, 24 óráig a kedvezményes előnevezésre is leA tiszaújvárosi VSE sportolói az alábbi
hetőség kínálkozik.  
- Jancsár László elnök megfogalmazása
szerint szerény - eredményeket érték el a
serdülő, ifjúsági és U23-as országos bajnokságon.

Nem értek
dobogóra

A Miskolci Barátság Maraton pályatérképe.

11. oldal

K-4 ffi.ifi U17-18 1000 m Dudás Csongor, Dudás Bence, Varga Béla, Fialka Tamás 6. hely.
K-1 ffi.ifi U17-18 3x200 m váltó Pásztor
Dániel, Varga Béla, Dudás Csongor 4. helyezés.
K-1 női ifi U17-18 3x200 m váltó Gulyás
Fanni,Tóth Eszter, Molnár Bernadett 6.
helyezés.
K-4 ffi.ifi U17-18 4000 m Dudás Csongor, Pásztor Dániel,Varga Béla, Fialka
Tamás 4. helyezés.
K-2 női serdülő U-16 2000 m Tóth Eszter, Molnár Bernadett 6. helyezés.
K-1 ffi.serdülő U-15 2000 m Dudás Bence 9. helyezés.

A Sportcentrum
eseményei
Augusztus 18. (vasárnap)
Labdarúgás
17.00
FC Tiszaújváros- DVSC II.
    bajnoki mérkőzés
Centerpálya

játék képe, a kérdés csak az volt, hogy
mekkora lesz a különbség.
Összességében az eredmény hízelgő a nagyon fiatal DVTK-ra nézve, hiszen a gólhelyzetek alapján akár kétszámjegyű is
lehetett volna a különbség.
Fontos hogy szóhoz jutott a két fiatal
Kundrák és Kovács is. A következő hétvégén a DVSC II. érkezik hozzánk.
Vég Csongor: Az eredmény ellenére ez
a meccsünk jobb volt, mint az első bajnokink. A vendégcsapat egy megpattanó lövés után szerzett vezetést az első
játékrészben. A második félidei kezdésünk gyakorlatilag a Tiszaújváros malmára hajtotta a vizet. Szinte ki sem jöttünk
az öltözőből és már 0-2 állt az eredményjelzőn. Nagyon nehezen tudtunk terüle-

Gerliczki Máté: Jól kezdtünk az első félidőben, jól is játszottunk nálunk volt a
labda. A lényeg az volt, hogy megszerezzük a vezetést ebben a borzalmas melegben. Nagyon nehéz volt a játékosoknak.
A második félidőben stabil játékra törekedtünk, tudtuk, hogy jönni kell az ellenfélnek az eredményért. Kinyíltak, innentől kezdve több kontrát is vezettünk, melyek góllal zárultak. Azt gondolom, hogy
teljesen megérdemelten nyertünk.
A forduló további eredményei:
DVSC II. - Balassagyarmat 0-1
Tállya - DEAC 1-2
Putnok FC - Sényő 0-0
Gyöngyös - Jászberény 2-6
Füzesgyarmat - Cegléd 1-2
Eger - ESMTK 3-2

Az NB III. Keleti csoport állása
1. Jászberény
2. Cegléd
3. Balassagyarmat
4. Tiszaújváros 		
5. DEAC
6. Hatvan
7. ESMTK 		
8. Eger
9. Putnok 		
10. Sényő
11. DVSC II. 		
12. Tállya 		
13. Ózd
14. Gyöngyös
15. Füzesgyarmat
16. DVTK II.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

teket találni az újvárosi védelem mögött.
Ehhez sokkal gyorsabb labdajáratásra lett
volna szükségünk. Ahogy tavaly, idén is
sok türelemre és munkára lesz szükségünk, hogy a fiatal csapatunkkal bent maradjunk a harmadik vonalban. Négy olyan
játékos is játszott ma, akik tavaly még az
U17-ben játszottak. Látniuk kell a fiataloknak, hogy felnőtt szinten már minden
hibát megbüntetnek a pályán, ahogy tette
azt ma a Tiszaújváros is.

0
0
0
1
1
0
0
0
2
2
1
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
2
2

7-2
5-1
4-0
4-0
4-3
4-3
3-3
3-5
2-2
2-2
2-3
1-2
2-4
2-6
1-3
0-7

6
6
6
4
4
3
3
3
2
2
1
1
1
1
0
0

Hatvan - Ózd 4-2
Következik a 3. forduló
2019. augusztus 18., vasárnap 17:00
ESMTK - Füzesgyarmat
Cegléd - Gyöngyös
Jászberény - DVTK II.
Tiszaújváros - DVSC II.
Balassagyarmat - Putnok
Sényő - Tállya
DEAC - Ózd
Hatvan - Eger

12. oldal

Rendezvény

2019. augusztus 15.

