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Díjazták városunkat

Pro Educatione díjat kapott Tiszaújváros önkormányzata.
Az elismerést a Miskolci Tankerületi Központ pedagógusnapi ünnepségén vette át városunk alpolgármestere, Pap
Zsolt. A díjat az oktatás támogatásában vállalt kimagasló
szerepéért kapta az önkormányzat. A város polgármestere Facebook posztjában így reagált a rangos kitüntetésre:
- Annak ellenére, hogy 2013-tól nem az önkormányzat a
tiszaújvárosi általános és középiskolák fenntartója, a mai
napig nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a gyermekeinket nevelő pedagógusok munkáját elismerjük és támogassuk - írta dr. Fülöp György.
Kicsengettek az iskolákból, elkezdődött a nyári szünet. Az állami és az egyházi általános iskolák tanulói is elballagtak a hétvégén. Az utolsó napokban már nem kellett iskolatáska, tankönyv, a gyerekek kirándulásokon,
iskolai színes programokon búcsúztatták a tanévet. A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskolában a diákönkormányzat szervezett programokat, a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium strandnapot
tartott a hét elején. Cikkeink az 5. oldalon.

Gyerünk a moziba ki!
Elindult az egyik legnépszerűbb
nyárindító program a városban. A
szabadban moziztunk a múlt héten
szombaton. A gyerekek és a meséket szerető felnőttek a Coco című
animációs filmet nézhették meg,
majd egy amerikai romantikus filmet, a Kisasszonyokat vetítették a
városközponti parkban.
- Minden alkalommal el szoktam jönni, amikor csak tehetem - mondta Veres Mónika, aki a sajószögedi iskolában dolgozik. - Ma ide szerveztem az
osztályomat is. De nem csak ide járok, szeretem a könyvtári foglalkozásokat, a színházi előadásokat, a sport-

Családi mozizás.

Lezárják a Széchenyi utat
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében valósul meg a Gasztro Korzó rendezvény,
mely 2022. június 18-án (szombaton) lesz a Széchenyi
úton.
A programok zavartalan lebonyolítása érdekében 2022.
június 17-én (péntek) 20.00 órától - 2022. június 18.
(szombat) 23.00 óráig, a Széchenyi út Hamvas Béla
Városi Könyvtár és a Borostyán Patika közötti szakasza teljes szélességben le lesz zárva.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
Szervezők

Földi kémiai szúnyogirtás
Ismét mozis délután volt a városközponti parkban.

programokat is. Soha nem hagynám
ki a triatlon hetet. Szeretem a versenyeket, szeretem a koncerteket.
- Én most vagyok itt először, de nagyon tetszik, jó ötletnek tartom, mert
hangulatos ez a park - mondta Bodolai Kristóf, aki Kesznyétenből érkezett. - Remélem, hogy több alkalommal is lesz még ilyen vetítés. Egyébként a legtöbb programra el szoktam
jönni. A magam részéről a fiatalokat
megmozgató eseményeket kicsit bővíteném, mondjuk különböző stílusú
koncertekkel színesíteném a palettát.

Nagyon szeretem a zenei fesztiválokat, ha lenne itt a környéken, biztosan
ott lennék.
A nyári programok ezen a héten
szombaton folytatódnak. Június 18án a Gasztro korzó várja a srteet food
ételek szerelmeseit. Aztán június 25én a Múzeumok éjszakájára várják a
látogatókat Tiszaszederkénybe, a Villa Scederkyn Tájházba.
Nyáron még két alkalommal mozizhatunk a szabadban. Legközelebb július 8-án, majd augusztus végén lesz
vetítés.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. szervezésében június 16-20. között az időjárás függvényében földi melegköd-képzéses szúnyogirtást végzünk Tiszaújváros belterületén. Az irtás tervezett ideje, és helyszínei: 20:0024:00 óra, Tisza-parti városrész, Tisza-sziget, Tiszaszederkény, Tiszaújváros centrum. Szúnyogirtó szer : Deltasect Plus 1,2 ULV (0,135 % deltametrin+0,013 % természetes piretrin).

2. � Sokféle

Köszönet
a támogatásért

A Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub két év után
újra megrendezte szokásos háromnapos pedagógusnapi
programjait.
Június 1-jén klubösszejövetel keretében köszöntöttük pedagógus társainkat, köztük két színes diplomást, Kuik Istvánnét és Halászi Aladárt.
Június 2-a a szokásos közös fürdőzés napja volt, jó hangulatban, a termálfürdőben. A harmadik napon autóbuszos
kirándulásra mentünk. Megnéztük Gödöllő és Máriabesnyő nevezetességeit. Sajnos polgári testvérklubunk nem
tudott részt venni a programjainkon.
A feledhetetlen, szép együtt töltött órákat köszönjük támogatóinknak: Tiszaújváros önkormányzatának és a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének.
Várkonyi Ilona klubvezető

Sötétség
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik júniusi sorozatunk. A megfejtéseket július 5-ig 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 június 19-ig (vasárnap) a Tisza Gyógyszertár
(Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd június 20-tól
(hétfő) a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11.,
tel.: 49/340-052) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel
8 óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása
Hétköznap Szombat Vasárnap
8-17
8-12
Arany Sas
Borostyán
8-17
8-17
8-12
Remény
Tisza
8-20
8-20
8-15

Hármas karambol
Sajóörösnél
Autóbusz, személyautó és egy kisbusz ütközött a Sajóörös és Kesznyéten közötti úton június 13-án.
A balesethez a tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók vonultak
két gépjárműfecskendővel. Az egységek kerekeire állították a felborult kisbuszt és áramtalanították a balesetben érintett járműveket. A mentés idejére az érintett útszakaszt lezárták a hatóságok.

2022. június 16.

Egyházi hírek

Baba születik
Arra kérjük a leendő édesanyákat, édesapákat, hogy ha
megérkezik a várva-várt kisbabájuk, és elkészült az első cuki fotó az újszülöttről, küldjék el nekünk is, osszák
meg velünk az ilyenkor fontos információkat is, a baba
nevét, születési súlyát, hosszát. Természetesen mindez
önkéntes alapon működhet csak, mi bízunk benne, hogy
nyitottak lesznek erre, és együtt örülhetünk a családdal
az új jövevénynek, az éppen aktuálisan legifjabb tiszaújvárosi polgárnak a Baba születik rovatunkban. Várjuk az
örömhírt személyesen szerkesztőségünkben, vagy a kronika@tiszatv.hu email címre.

Római katolikus

A szentmisék a szokott időpontokban kezdődnek:
kedd, péntek, szombat 18.00, szerda 8.30, vasárnap
11.00. Csütörtökön, június 16-án kivételesen 16.00kor lesz a Szent István Katolikus Iskola tanévzáró
szentmiséje.
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros vasárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasárnap Nagycsécsen 8.30-kor van szentmise.
Az első áldozók szüleit kérjük, hogy június 19-én az
Úrnapi körmenetre hozzák gyermekeiket, melyre kérem, hogy gyűjtsenek virágszirmokat. A szentmisén,
illetve a körmeneten a kapott első áldozási ruhákban
vegyenek részt. Az első áldozási ruhákat július 3-ára
a gyermekmisére hozzák vissza és sekrestyében adják le.
A plébánia gyermektábora június 20-tól június 24-éig
lesz a plébánián.
Akik az idén templomunkban házasságot kötnek, azok
számára június 21-én, kedden 18.30-kor lesz a második jegyes oktatás.
Altemplom nyitvatartása: kedd - vasárnap 8.00 18.30.
A plébáni iroda nyitvatartása: kedd, szerda 9.00-13.00,
csütörtök, péntek 15.30-17.30.

Görögkatolikus

Csütörtökön 17.30 vecsernye. Pénteken 8.00 szent liturgia, 17.30 vecsernye. Szombaton 17.30 vecsernye.
Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 szent liturgia. Kedden
8.00 szent liturgia. Szerdán 17.30 vecsernye.

Református

Gyülekezeti alkalmainkat a következő rend szerint tartjuk:
Tiszaszederkény
• Úrnapi istentisztelet: vasárnap 10.00 óra.
Tiszaújváros
• Bibliaóra: csütörtök 17.00 óra.
• Úrnapi istentisztelet: vasárnap 11.00 óra.
• Vasárnap 16.00 órakor zenés piknik lesz a terasz alatt.
• Gyermek-istentisztelet: vasárnap 11.00 óra.
• Angol nyelvű bibliaóra: szerda 17.00 óra.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Ebben az esztendőben is szervezünk nyári napközis táborokat, ezek részleteiről a gyülekezet facebook oldalán bővebb információ található.
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Berta Judit 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 Lapzárta: kedd 10 óra l Kiadó: Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala l Hirdetésfelvétel: Tiszaújvárosi Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyomdai munkák: Mediaworks Hungary Zrt. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 16/C. l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133
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Drága lett a gáz
A tiszaszederkényi közmeghallgatás előtt rendkívüli
ülést tartott Tiszaújváros képviselő-testülete. A grémium hozzájárult ahhoz, hogy a Sport-Park Kft. közszolgáltatási szerződést kössön földgáz-beszerzésre.
A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. a Mészáros
Ügyvédi Iroda közreműködésével a közbeszerzésekről
szóló törvény értelmében - a közszolgáltatói szerződés
megkötésére irányadó eljárások sajátos közbeszerzési szabálya alapján - uniós, nyílt eljárással közbeszerzési eljárás
lebonyolítását kezdeményezte földgáz beszerzésére.
Az energiaárak kedvezőtlen irányú elmozdulásának következményeként a beérkezett ajánlatok összege jóval
meghaladja a tervezett, illetve a becsült értéket, figyelemmel az előző években fogyasztott földgáz mennyiségére. Mindezek eredményeként a kötendő szerződés számított értéke az érintett időszakra (2022. augusztus 1. - 2023.
február 1.) meghaladja az 50 millió forintos értékhatárt.
A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Alapító Okirata, valamint Szervezeti és Működési Szabályzata szerint
azonban az alapító (az önkormányzat) kizárólagos hatáskörébe tartozik olyan szerződések jóváhagyása, melyek
értéke az 50 millió forintot meghaladja.
A földgáz beszerzésére vonatkozó szerződés megkötéséhez tehát szükséges volt a képviselő-testület jóváhagyása.
Ez megtörtént, a testület hozzájárult és jóváhagyta, hogy
a Sport-Park ügyvezetője, a földgáz beszerzésére a 2022.
augusztus 1.- 2023. február 1. közötti időtartamra közszolgáltatási szerződést kössön a nyertes ajánlattevővel.
F.L.

Háromból kettő közmeghallgatás
2019 őszén a választások, ezt követően a koronavírus-járvány miatt
nem tartott az önkormányzat nyilvános közmeghallgatásokat. A veszélyhelyzet múltával a 2019-ben
megválasztott képviselő-testület a
múlt héten találkozhatott először
szemtől-szembe a lakossággal.
Ahogy a korábbi években, úgy most
is Tisza-part városrészben indult a
közmeghallgatás-sorozat.
A városrész legnagyobb problémája változatlanul a bekötőút állapota. Tudja ezt a város vezetése is, dr.
Fülöp György polgármester most arról tájékoztatta a lakókat, hogy személyes találkozót kezdeményezett az
ÉVIZIG képviselőivel, tekintettel arra, hogy az út nem önkormányzati tulajdon. Válasz még nem érkezett.
A közlekedés a gyorshajtás miatt is
központi kérdés a lakótelepen. Hiába helyzetek ki forgalomlassító bordákat, az autósok kerülőutat választottak és hajtanak, hajtanak. További lassítók kihelyezését kérték a helyiek a Jedlik Ányos útra, és gyakoribb rendőri jelenlétet, sebességmérést szorgalmaztak. Erre ígéretet is
kaptak, és felvetődött annak gondolata is, hogy változtatni kellene a forgalmi renden, például a Tiszavirág út
egyirányúsításával.
A városrészben jelenleg felújítási

Kevésnek bizonyultak a forgalomlassító bordák.

munkálatok zajlanak, és továbbiak is
várhatók, többek között felújítják a
teniszpályát.
A közmeghallgatás-sorozat a Városházán folytatódott - volna. A meghirdetett időpontra 20-30 fő foglalt
helyet az ülésteremben, csakhogy
mindannyian illetékesek, meghívottak voltak - a lakosság részéről nem
érkezett senki, így a közmeghallgatás
lényegében elmaradt.
Az általában érdeklődő és aktív tiszaszederkényiek is visszafogottak voltak ezúttal.
Orrfacsaró bűz érkezik a városrészbe időnként az ipari parkból, néhány
közterület elhanyagolt, s változatla-

nul kevés díszkivilágítás „jut” Szederkénynek - egyebek mellett ezt tették szóvá a jelenlévők. Javaslatként
pedig az hangzott el, hogy ez a városrész is megérdemelne egy igazán korszerű, akár az újvárosi gyerekek számára is vonzerővel rendelkező játszóteret. Ez sem lehetetlen, de
egyelőre a Dózsa György úti játszótér felújítása volt napirenden - érkezett a válasz.
Nemcsak a városrész lakóinak, hanem a telektulajdonosoknak is jó
hír, hogy „kozmetikai kezelés” helyett az idén „rendesen” felújítják a
Dés-dűlőbe vezető utat.
f.l.

Az energetikai korszerűsítés nélkül még szorultabb helyzetben lenne a Sport-Park.

Bevásárlás másképp
Július elsejétől változik a tavaly elindított bevásárlójárat menterendje - jelentette be a Tisza-part városrészben rendezett közmeghallgatáson dr. Fülöp György polgármester. Tekintettel a TESCO keddenkénti nyugdíjas
kedvezményére, a járat felváltva, az egyik héten kedden, a másikon csütörtökön közlekedik majd.

Megújul a Tisza-parti teniszpálya.

Új elemmel bővül a Dózsa György úti játszótér.

Most már több a meló, mint a nebuló
Vége van a tanévnek, kezdődik a diákmunka-szezon. A vakáció alatt sok gyerek választja a munkát, és bőven van miből választani.
- Megfordultak a trendek, most az állás
több - mondja Barkai Gábor, a Diák-Meló Miskolc Iskolaszövetkezet vezetője. Nyilván nyáron ez egy kicsit kiegyenlítődik, de az egész évet tekintve az állás több.
A munkaerőhiány meglátszik a fizetésen is.
Ehhez még hozzájön az is, hogy 25 éves
kor alatt mindenki adómentes, így diákmunkával a gyerek akár többet is kereshet,
mint egy felnőtt dolgozó.
- Két tiszaújvárosi céggel vagyunk most
kapcsolatban - folytatja Barkai Gábor -, az
egyiknél többfajta tevékenységet végzünk:
összeszerelő, anyagmozgató, kulcsoperátor, illetve irodai és gyakornoki munkák vannak diákok számára. A másik cégnél pedig laborban kell dolgozni, méréseket és adatrögzítést végezni. Az alapszintű
munkákkal, például összeszerelő munká-

val kicsivel a minimálbér felett lehet keresni, a teteje pedig havidíjban nettó 280.000300.000 forint körül mozog.
A diákmunkához nappali tagozatos hallgatói jogviszony szükséges, amit iskolalátogatási igazolással, vagy fényképes diákigazolvánnyal lehet alátámasztani. Legtöbben valamilyen diákszövetkezeten keresztül vállalnak munkát. Jónás Dorinát az első munkanapján kérdeztük a TESCO-ban.
- A Google-n találtam ezt a munkát - mondja Dorina. - Eljöttem, mert jól fizet, és így
nyáron nem unatkozok hétköznap, csak
hétvégén vagyok otthon. Ez pont jó, mert
akkor bárhová el tudok menni.
Simon Tamás a barátaival fogott össze,
együtt járnak be Tiszaújvárosba. Bár a
pénz a legfőbb motiváló erő, ő már a távolabbi jövőjére is gondol.
- Igazából nem lehet minél hamarabb belekezdeni ebbe a nagyobb életbe - mondja
Tamás. - El kell menni minél előbb dolgozni, pénzt keresni, és alakítani a jövőnket.
A diákmunkások enyhíthetnek a szezonális
munkaerőpiac amúgy is súlyos munkaerő-

Simon Tamás barátaival fogott össze, együtt járnak be dolgozni.

hiányán. A cégek is jobban járnak a diákok
után kapott adókedvezményekkel, az utánpótlás nevelés is fontos szempont lehet, a

gyerekeknek pedig jól mutat az életrajzukon az így szerzett gyakorlat.
Surányi P. Balázs
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Indul a szezon, szombaton ingyen csobbanhatunk
Hetek óta nyitva van a strand, igaz csak
részlegesen nyitott meg a kinti rész. Két
nap múlva, szombaton azonban elindul
a valódi strandszezon, megnyitják a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő teljes
területét. A környékbeli strandok között
a miénk az egyik legolcsóbb, még úgy is,
hogy szombattól áremelés várható.
Igazi strandidő várta a hétvégi fürdőzőket
a tiszaújvárosi strandon. Idén korán érkezett a nyár, az elmúlt hetekben többször
volt kánikulai nap, ám a strandolóknak a
teljes nyitásig csupán egy medencével kell
beérniük. Cseszneki-Klusocki Rita, bár már
nem Tiszaújvárosban él, itt nőtt fel és minden nyáron visszajár a strandra.
- Amikor bejöttünk, akkor sajnáltuk, hogy
csak ennyi van nyitva, de végül is ez az
egy medence is elég nekünk - kezdte Rita.
- Szerintem országos szinten is nagyon jó
ez a strand. Tetszik, hogy van benti és kinti
gyógyvíz is, és ha rossz idő van, vagy éppen ellenkezőleg, túlzottan süt a nap délben, akkor is be lehet menni, akár gyerekkel is. A benti gyermekmedence nagyon
tetszik a kislányomnak, és a pizza is nagyon ízlett nekünk.
Horváth Endre családjával érkezett hűsölni
a hétvégi forróságban, ám csalódottan nyilatkozott lapunknak.

- Nem számítottunk arra, hogy csak a kalandmedencében fürödhetünk, mi nem városiak vagyunk, nem tudtuk, hogy csak ez
az egy medence üzemel, nem ezért utaztunk ide - mondta Endre. - Nem igazán hoztunk magunkkal ételt sem, mert nem gondoltuk, hogy nincs nyitva a büfésor. Ilyenkor hétvégén mindig nagyon sokan vannak, mi is alig találtunk helyet, ahova lepakolhatjuk a cuccainkat. Egyébként mindig
sokat jártunk erre a strandra, nagyon szeretjük, de most kicsit csalódottak vagyunk.
„Családi csobbanással” indul a szezon,
szombaton a tiszaújvárosi lakosok ingyenesen léphetnek be a strandra, tudtuk meg
Kósa-Tóth Zoltántól, a TiszaSzolg 2004
Kft. ügyvezetőjétől.
- Az elmúlt évek nehézségei után abban bízunk, hogy ez végre egy normális szezon
lesz, mert a pandémia miatt külföldi vendégek még tavaly sem igazán tudtak ide eljönni - mondta az ügyvezető. - Ahogy az
egész országban tapasztalható, sajnos minket is utolért az infláció, az energiaár és
a bérek emelkedése, így mi is kénytelenek vagyunk árat emelni. A jó hír viszont
az, hogy az önkormányzat együttműködésével a tiszaújvárosiak számíthatnak kedvezményre. Már készülünk a nyitásra, lesz
többek között Coca-Cola mászófal is. Várhatóan egy olyan attrakciót is el tudunk ide
hozni, ami egész nyáron izgalmas progra-

Június 18-án nyílik meg a strand teljes területe.

mot kínál a strandolóknak. Ez még egyelőre meglepetés, de annyit elárulok, hogy
Európában is egyedülálló és a használata
benne lesz a belépőjegy árában.
A Termál Kemping június 3-án nyitott ki a
Tisza Triatlon miatt, itt egész nyárra sok a
foglalás, nyilatkozta lapunknak Fodor-Somodi Gabriella, a Tiszaújvárosi Gyógy- és
Strandfürdő üzemeltetési vezetője.
- Nyilván még nincs túl nagy tömeg a kempingben, de azért már szépen alakul - kezdte Gabriella. - Az apartmanházak már gyakorlatilag a következő évre is ki vannak
adva, mert a visszajáró vendégek folyama-

tosan foglalják. Előzetesen már az is érezhető, hogy a sátras, illetve a lakókocsis helyek iránt is nagy az érdeklődés. Magas a
lengyelek aránya, a tavalyihoz hasonlóan körülbelül 80%, illetve sok szlovák is
foglal a kempingben. Viszont az is látszik,
hogy megnőtt a magyar vendégek aránya,
hiszen a SZÉP-kártyás fizetés lehetősége miatt jóval kedvezőbbek a feltételek.
Ahogy a strandnál, úgy itt is be kellett vezetni az áremelést, hiszen 2019 óta ugyanazokkal az árakkal dolgozott a kemping, ez
nálunk kb. 30-40 %-os emelést jelent.
venna

Árak, kedvezmények

A lakókocsik és a sátrak után is nagy az érdeklődés a kempingben.

Június 18-ától az egész napos felnőtt belépőjegy ára 4200, a diák/gyermek jegy ára
3700 forint, míg a nyugdíjas jegy 3400 forintba kerül. Családi jegyet (két felnőtt és két
14 év alatti gyermek esetén) is lehet váltani, ennek az ára egész napra 12900 forint. A
helyi kedvezmény továbbra is megmarad a tiszaújvárosiaknak, sőt, nagyobb lesz, mint
eddig. A családi jegy számukra 5400 forint. A felnőttek Tiszaújváros kártyával egész
napra 900, 14 órától 700, 17 órától pedig 600 forintért mehetnek be, de a gyerekeknek
és a nyugdíjasoknak is jár a városi kedvezmény.
Azok a tiszaújvárosiak, akik nem váltották ki a
városi kártyát, lakcímkártyájuk alapján is kapnak kedvezményt, nekik azonban 1800, 1400, illetve 1150 forintot kell fizetniük.
A belépőjegy ára tartalmazza a korlátlan csúszdahasználatot.

Tavaszlesen környezetünk ifjú barátai
A Tiszatáj Környezet- és Természetvédelmi Közalapítvány idén is megrendezte hagyományossá vált környezetismereti vetélkedősorozatát „Tavaszlesen”
címmel. Az évről évre meghirdetett térségi szintű megmérettetés keretében arra szeretnénk ösztönözni a gyerekeket,
hogy lépjenek közelebbi kapcsolatba saját környezetükkel, ismerkedjenek meg
a régió természeti gazdagságával, szépségével, saját lakóhelyük ősi paraszti
gazdálkodási hagyományaival, fedezzék
fel mindezekben az értéket, és ezáltal is
tudatosodjék bennük környezetünk védelmének fontossága.
Az idei év a „Tavaszlesen” történetében
több szempontból is különleges. Egyrészt
azért, mert jubileumi, hiszen a 2007-ben
megújított vetélkedősorozatunknak idén a
tizenötödik évadját rendeztük meg, másrészt azért, mert az előző két évben megcsappant részvételi arány az idén újra vis�szatért a korábbi években jellemzőhöz: az
első fordulón 41 csapat vett részt 14 település 15 iskolájából.
Programunk sikerességében az oktatási intézmények pedagógusainak szerepe kulcs-

fontosságú, hiszen elsősorban rajtuk keresztül jut el a felhívás a tanulókhoz, valamint ők tudják ösztönözni a diákokat a
részvételre és segíteni az érdeklődő csapatokat abban, hogy megfelelően felkészülve
vehessenek részt a megmérettetésen.
A végső fordulót jelentő döntőnek - amelyet június 9-én rendeztünk meg - ezúttal is a Szamárháti Látogatóközpont adott
otthont. A korábbi évekből már jól ismert
játékvezetőink, dr. Legány András, Bandi bácsi és Vértes Imréné, Piroska néni jóvoltából ismét játékos, vidám hangulatban
telhetett a záró forduló, amelyen 20 kétfős
csapat mérte össze tudását.
Az előre megadott témakörökre épülő, 10
feladatból álló vetélkedést olyan gyakorlati részek is színesítették, mint például a
madárhang-felismerés vagy a terepi növényismeret, és különleges színfolt volt
a népdaléneklés: az előre megadott szempontok szerint összegyűjtött népdalok közül egyet-egyet élő előadásban is bemutattak a csapatok. A környezethez való viszonyunknak, kultúránknak a népdal, a népzene is kifejezetten fontos része, ezért is van
helye ennek a - talán első hallásra kicsit
szokatlan - feladatnak a régmúlt paraszti
gazdálkodási hagyományait is felelevenítő

A versenyzők a játékvezetővel, dr. Legány Andrással.

környezetismereti vetélkedőben.
A legeredményesebben szereplő nyolc csapat meghívást nyert a nyári „Tavaszlesen”
jutalomtáborba, a többi csapat pedig értékes könyvjutalommal gazdagodhatott.
A legjobb eredményt elérő csapat iskoláját megillető „Tavaszlesen” vándorserleget ezúttal a Tiszadadai Holló László Általános Iskola szerezte meg az első helyen
végzett Bálint Zsanett (8.oszt.) és Szántai
Kinga (8.oszt.) alkotta „Tiszavirág” csapat
kiváló szereplése révén - felkészítő tanáruk

Sady Sándor András. Reméljük, mindenki
vidám élményekkel tért haza a megmérettetésről, és talán ahhoz is hozzájárulhattunk, hogy a vetélkedő témakörei révén
a gyerekek felfedezzék, hogy természeti
környezetünk és kultúránk milyen sok kincset rejt. Gratulálunk és természeti élményekben gazdag, kellemes nyarat kívánunk
minden csapatnak és pedagógusnak!
Harangozó Edit
Tiszatáj Környezet- és Természetvédelmi
Közalapítvány
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...káció, …akáció,
vakáció!

A gimisek a strandon lazítottak.

Megérkezett a várva várt nyári szünet. Az utolsó napokban már nem kellett iskolatáska, tankönyv, a gyerekek kirándulásokon, iskolai színes programokon búcsúztatták a tanévet.
A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskolában a diákönkormányzat szervezett programokat hétfőn.
- Délelőtt tehetségbemutatót szerveztünk, ahová több mint
140 tanuló jelentkezett - nyilatkozta lapunknak Czár Judit Bianka, a Hunyadi iskola pedagógusa. - Volt legek versenye, ahol például a leghosszabb hajú lányt, a legmagasabb fiút vagy a leghosszabb zokni tulajdonosát kerestük,
és természetesen jutalmaztuk. Volt ügyességi verseny, a
kisebbek pedig aszfaltrajzokat készítettek. Önkormányzati támogatásból az udvaron felállítottunk egy óriáscsúszdát is. Már túl vagyunk a ballagáson, ilyenkor lehet egy kicsit lazítani, ráhangolódni a nyári szünetre.
A nyolcadikosok is kihasználták a tanév utolsó napjait.
Még pár napig együtt lehettek a végzős osztályok.
- Nagyon jó, hogy ezekben a napokban igazán együtt lehetünk - mondta Baumgartner Olívia, a Hunyadi iskola
egyik végzőse. - A közös, színes programok még jobban
összehozzák az osztályt és ez nagyon jó érzés. Viszont a
hétvégén elballagtunk, és most már tényleg érezzük, hogy
itt a vége ennek az időszaknak. Ez egy kicsit szomorú, de
az újat is nagyon várom.
A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium
strandnapot szervezett a hét elején. Már ők is nagy erőkkel készülnek a vakációra.
- Nagyon jó ötlet, hogy kijöhetünk ide - mondta Szilvási Adrienn. - Az iskolában tanítás már nem nagyon van, a
tankönyveket is le kellett adni, ezért jó, hogy van egy ilyen
program.
A tanév hivatalosan június 15-ig, szerdáig tartott a diákok
számára. A középiskolában viszont a kedd volt az utolsó
nap, mivel szerdán megkezdődtek a szóbeli érettségik.
ema

Elballagtak, kicsengettek nyárra
Nyolc iskolás év utolsó fejezetére
csengettek be pénteken a Hunyadi iskolában. Két osztály ballagott el szép
emlékekkel, gazdag útravalókkal.
- Nagyon jó volt ebbe a suliba járni, hiányozni fognak a barátok és a
tanáraink is, de már várom a folytatást, biztos jók lesznek a középiskolás
évek is, én a Földesbe megyek Miskolcra biológia tagozatra - nyilatkozta
Kertész Lea Bianka.
Drotárné Tamás Herminának, az
egyik ballagó osztály osztályfőnökének ez volt az utolsó ballagása és az
utolsó osztálya, hiszen néhány hónap
múlva nyugdíjba megy.
- Ez a nyolcadik ballagásom, nyolc
osztályom volt - mondta Hermina. Kemény volt ez az osztály, de mindenkit egyenként külön szerettem,
egy kis egyéniség volt mindenki.

Drotárné Tamás Hermina utoljára „ballagott el”.

Megkapták tőlem a tudást, a tanulást,
a tiszteletet útravalóként, drukkolok

Jubilált a Kazinczy, tizedjére ballagtak a református iskolából.

Nyolc együtt töltött év után két osztály ballagott el a Szent István katolikus iskolából is, az ünnepséget a
templomban tartották.
- Az osztályközösség hiányozni fog,
sok emléket viszünk magunkkal, a tanárainkat is nagyon szerettük - nyilatkozta Kiss Jázmin.
A fenntartó plébános lelki útravalói
mellé megáldotta a végzős nyolcadikosok tarisznyáját, amit az osztályfőnökök akasztottak a vállukra.
- Egy életszakasz, amely nem lezárul,
hanem megnyit valamit - így kezdte
a nyolcadikosokhoz intézett búcsúzóját Pásztor Pascal. - Bár magatokban fogjátok hordozni mindazt, amit
kaptok, mégis egy idő után egy pillanatnak fog tűnni az életetekben ez a
nyolc év. Az Istennel való kapcsolatotok, az imádság abban fog benneteket

segíteni, hogy azt értékeljétek, amilyennek a teremtő Isten teremtett ben-

A Széchenyiben 56 végzős tanuló „repült ki” a fészekből.

Kié a leghosszabb zokni?

A Kazinczy iskola végzősei szombat
délelőtt ballagtak. A református iskola jubileumi, 10. ballagását tartották
a hétvégén. A nyolcadikosok búcsúztak, az alsóbb évesek búcsúztattak.
- Éljétek az életeteket, a mindennapjaitokat. Pál első korinthoszi leveléhez méltón, ne látszat keresztényként. Fiatalok vagytok, előttetek a világ. Feltarisznyáztunk titeket munícióval, a hit csíráival, a használható tantárgyi és nyelvtudással, a jó cselekedet örömével, a közösség élményével.
Élvezzétek, és majd adjátok tovább
mindazt, amit igyekeztünk nektek a
mindennapokban nyújtani - ezekkel a
gondolatokkal búcsúzott a végzős diákoktól Makkainé Chmara Marianna
igazgató.

A Szent István katolikus iskola ballagási ünnepségét a templomban tartották.

Hűsítő lánycsevej.

A Széchenyi iskolában 3 osztály 56
tanulója vett búcsút iskolájától szombat délelőtt. Őket köszöntötték peda-

nekik, hogy sikeresen boldoguljanak
majd az életben.

gógusaik, tőlük búcsúztak a hetedikesek, az iskola tantestülete és az intézmény vezetője, Farkas Tivadarné is.

neteket, azt valósítsátok meg, amilyennek ő elképzelt titeket.
- Kedves búcsúzó nyolcadikosok! Az
elmúlt években sok közös dolgunk
volt. Mi igyekeztünk tanítani benneteket, amit ti hol örömmel, hol félvállról vettetek - mondta az intézményvezető. - Szabályokat állítottunk elétek,
amiket vagy betartottatok, vagy nem,
sőt olykor talán meg is szegtétek azokat. Kiváló programokat szerveztünk
nektek, amiken aktívan közreműködtek. Sok szép napot töltöttünk együtt,
de olykor akadtak keserű percek is.
Mindig így zajlik egy normális iskolai élet. Közös történetünk azonban
most véget ért, vendégként, régi kedves ismerősként mindig szívesen látunk benneteket, de ez a ház már soha
nem lesz a tiétek. Szeptemberben mások jönnek, mások foglalják el azokat
a székeket, padokat, asztalokat, amelyet eddig ti használtatok.
berta

6. � Könyvhét

Rajta kívül nem tudok olyan sikerlistás kortárs írót példaként említeni, akinek az életét traumák sorozata kísérte.
Gyermekkorában szexuális visszaélés,
felnőttként házastársi bántalmazás elszenvedője volt, és azt is tudja, milyen
érzés elveszteni egy gyermeket. Az Ünnepi Könyvhéten a városi könyvtárban
szervezett közönségtalálkozó előtt Péterfy-Novák Éva nyilatkozott lapunknak.
- Hogy érzi magát nálunk?
- Itt mindig jól. Tiszaújváros az egyik kedvencem, itt kajakoztak a gyermekeim Jancsár Laci bácsinál. Hosszú időn keresztül
hajnalban autóztunk ide, hogy fél nyolcra
visszaérjünk Miskolcra, a gimibe. Sok kellemes emlék és sok barát fűz Tiszaújvároshoz.
- Gyakran szót emel a bántalmazott emberek védelmében. Most mi foglalkoztatja
leginkább?
- Nyilván nem lehet megkerülni az aszódi
tragédiához hasonló szörnyűségeket, a családon belüli erőszak legsúlyosabb formáit.
Nagyon együtt érzek a meggyilkolt lányok
édesanyjával, mert soha nem lehet feldolgozni egy ilyen traumát. Ennek kapcsán arról is fontos beszélnünk, hogy negyven év
eltelte után mennyivel figyel jobban a hatóság egy tragédia előjeleire. Gondolok itt az
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Ez az a nő, akit bánt a férje
1981-ben, Miskolcon történt hármas gyermekgyilkosságra, amikor egy családapa ledobta a tízemeletes tetejéről a három gyermekét. Akkor a gyámügy hagyta figyelmen
kívül az iszonyatos előjeleket, ugyanis letagadták, hogy bárki is tett bejelentést az
illetékes szerveknél a végzetes napot megelőzően. Pedig az édesanya megmutatta a
rendőröknek, hogy a gyámügyi hivatal melyik helyiségébe ment be, és azt is, kivel
beszélt. Természetesen nem szeretnék ujjal
mutogatni senkire, főleg úgy, hogy nem tudok sokkal többet az aszódi tragédia hátteréről annál, mint amit a lapok megírtak. Viszont a rendőrségnek és a bíróságnak egyaránt tudomása volt arról, hogy az apa veszélyt jelenthet a családjára. Nem lennék
a helyében annak, aki elrendelte, hogy az
édesanya köteles rendszeres időközönként
átadni a gyermekeket láthatásra az apának.
- Amikor családon belüli erőszakról szóló híreket közölnek a médiában, általában
mindig hallatja a hangját egy széles tömeg, amely a bántalmazottat kéri számon,
mondván:”Miért nem lépett ki a kapcsolatból?”
- Szerintem a legnagyobb visszatartó erő
a szégyen, mert az a párkapcsolat, amiben
élsz, a te választásod. Nyilván nem szívesen vállalja fel senki, hogy egy olyan választást tudhat a magáénak, ami ciki. Én
például mindig attól féltem, hogy ujjal
mutogatnak majd rám: „Ez az a nő, akit

Péterfy-Novák Éva, beszélgetőtársa ,Tokaji Edit, és a közönség.

bánt a férje.” Ez iszonyú visszatartó erő.
Ne gondoljuk azt, hogy azért nem beszélnek a családon belül bántalmazottak, mert
nem akarnak. Félnek is, de a szégyentől
nagyobb visszatartó erő szerintem nemigen létezik. Nagyon könnyű azt mondani,
hogy:„Én biztosan elhagynám az első pofon után.” Honnan tudhatnák azok a kívülállók, akik sohasem voltak ilyen helyzetben, hogy mit tennének?
- Ön szerint mi lehetne a rendszerszintű
megoldás a családon belüli erőszak okozta
halálesetek csökkentésére?
- Legyenek olyan jogászok - ügyvédek, bírók - akik ismerik a bántalmazó kapcsolat
dinamikáját! Nincs olyan képzés ma Magyarországon a jogászok számára, ahol
megismerhetnék, hogyan működik a családon belüli erőszak. Rengeteg más területen viszont bővíthetik a tudásukat. Eb-

ben a tekintetben miért nem? Az illetékesek a sötétben tapogatóznak, nem tudják,
hogy egy-egy apró rezzenés vagy félmondat micsoda egyértelmű jele és bizonyítéka lehet annak, hogy valaki veszélyben
van. Jogászok és rendőrök továbbképzésére egyaránt szükség lenne. A rendőrök esetében már történt némi előrelépés, úgy tudom, háromezren közülük már részesültek
ilyen irányú oktatásban. Sajnos mindenhol
a világon óriási méreteket ölt a családon
belüli erőszak, de azokban az országokban
bizonyítottan kevesebb az ilyesfajta haláleset, amelyek csatlakoztak az Isztambuli
Egyezményhez. Köztük például Olaszországban is, ahol hatvanmillió lakosra százhatvan-százhetven párkapcsolati gyilkosság jut évente. Hazánk tízmilliós népességére ötvenöt-hatvan. Lehet számolni…
Ördögh István

Terápiából sikerkönyv
Péterfy-Novák Éva sohasem tervezte, hogy író lesz. Első, Egyasszony című kötetének
anyagát ötvenkét évesen, kezdetben terápiás céllal tárta az internetezők közössége elé,
később színdarab is készült a személyes megrázkódtatásainak feldolgozásául szolgáló
memoárjából. Amikor beszélgetőtársa, Tokaji Edit megkérdezte tőle a városi könyvtár
aulájában, hogy szerinte miben rejlik könyveinek népszerűsége, nem tudta a választ.
Beszélgetőpartnere szerint talán abban, hogy a megoldás reménye is felcsillan mindig
a sorok között. Elképzelhető. Vagy talán abban, hogy élettörténetéből adódóan teljes
mértékben hiteles, amikor ő hívja fel a figyelmet a bántalmazottak helyzetére.
Az írónő sorstársainak kíván támaszt nyújtani köteteivel.

Kötelességének érzi, hogy megfogalmazza véleményét
1970 óta él Tiszaújvárosban, gyakran találkozhatunk vele az utcán, sokan mégsem tudtuk róla, hogy hajdanán főállású
újságíró is volt. Ahogy azt sem, hogy végül a szépirodalomban találta meg igazán önmagát. Az Ezredvégben és a Magyar Múzsában jelennek meg novellái,
tagja a Magyar Nemzeti Írószövetségnek és a Magyar Újságírók Közösségének. A Váci Mihály-díjas író, Turi Bertalan 2015-ben megjelent Megőrizni az
embert című első kötete után a másodikat is bemutatta az Ünnepi Könyvhéten
a Hamvas Béla Városi Könyvtárban.
- Hogyan lett író?
- Mindig is nagyon szerettem az irodalmat,
és eljutottam odáig, hogy 1983-ban megjelent az első irodalmi alkotásom a Napjaink című folyóiratban. Attól kezdve különböző lapok folyamatosan közölték az írásaimat. Most a második könyvemet fogom
bemutatni, bár őszintén szólva, én magam
sohasem törekedtem a könyvkiadásra, egyszerűen csak szerettem írni és írtam. Legfőképp novellákat. Aztán egyszer az egyik

régi ismerősöm - aki kötetek kiadásával
foglalkozik - rábeszélt, hogy legyen könyv
a történeteimből. 2015-ben meg is jelent az
első, a Megőrizni az embert.
- És hogy lett újságíró?
- A Borsod Megyei Lapkiadó Vállalatnál
dolgoztam különböző lapok külső munkatársaként. Aztán 1972-ben felkértek, hogy
legyek főállású újságíró. Így kerültem a
Borsodi Vegyészhez, de aztán abbahagytam a szakmát, mert megvallom őszintén:
én soha nem akartam újságíró lenni, csak
belesodródtam. Az újságírás nem én vagyok, mindig is szépirodalommal akartam
foglalkozni.
- 2020-ban Váci Mihály-díjjal tüntették
ki…
- A díjra a tudtom nélkül terjesztettek fel.
Az átadásra sem tudtam elmenni egészségügyi okok miatt. 2021-ben vettem át, igazán megtisztelő, hogy rám gondoltak.
- A most megjelent, Női sorsok című kötetében hátrányos helyzetű nőkről ír. Hogyan
született a könyv, élő interjúalanyok elbeszéléseiből vagy kitalált történetekből?
- A novelláim kivétel nélkül önálló történeteket dolgoznak fel. Sohasem a saját éle-

Turi Bertalan mindig is szépirodalommal akart foglalkozni.

temből merítem a témát, sohasem megtörtént eseteket írok le. Ha szembesülök egy
olyan szomorú és megrendítő társadalmi
jelenséggel, amely sokakat érint, kötelességemnek érzem, hogy a történeteken keresztül megfogalmazzam a véleményemet.
Így születnek az írásaim. Egy irodalmi mű
tulajdonképpen tükör is a társadalom fe-

lé, amelynek segítségével megpróbálok én
is megoldást kínálni az általam megfogalmazott problémákra. De nem mindig sikerül. Sokszor mondták már nekem, hogy
megpróbálhatnék pozitív dolgokról, derűs
hangvétellel is írni. Úgy gondolom, ezt nagyon sokan megteszik - helyettem is.
Ördögh István
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Erdei iskolában

Próbanyelvvizsga a Hunyadiban
A Hunyadi iskola 2019 óta az
Euroexam International nyelvvizsgaközpont partnerintézménye. Az
együttműködés keretében minden
évben nyelvvizsga-felkészítő előadásokon és próbanyelvvizsgákon
vehetnek részt tanulóink. A vizsgákat Szabóné Gubányi Éva munkaközösség-vezető szervezi meg számukra.

Az Eötvös gimnázium 7. h osztálya erdei iskolában töltött
három napot Szögligeten, ami egy átlagos osztálykirándulásnak indult… de kiderült, hogy ez annál sokkal több. Ez
a kirándulás tökéletes alkalom volt arra, hogy jobban megismerjük egymást, barátságok alakultak ki és életre szóló
élményeket szereztünk. Kiderült, hogy a tantermen kívül
is lehet tanulni és a természetet jobban megismerni. Az erdei iskola programja érdekes, a táj gyönyörű volt. Jártunk
barlangban és hegytetőn is, megvizsgáltuk a patak élővilágát és a nemzeti parkról is sokat tanultunk. A közös játékokat és az éjszakai nagy beszélgetéseket élveztük a legjobban. Köszönjük, hogy lehetőségünk volt részt venni az erdei iskolában.
A 7. H osztály tanulói

Bizonyítványosztás
a zeneiskolában
A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola Vándor Sándor Zeneiskolája értesíti a
szülőket, hogy a 2021/2022. tanév bizonyítványosztása
2022. 06. 22-én 16:00 órától lesz a zeneiskola épületében.
Markovicsné Szabó Enikő intézményvezető

Természet a vásznakon
Korpás Lajosné nyugdíjas óvodai dolgozó festményeiből nyílt tárlat a Hamvas Béla Városi Könyvtár aulájában. Az alkotó érdeklődése a képzőművészetek iránt
már gyermekkorában megmutatkozott, azonban hosszú
évtizedek teltek el, mire újra ecsetet ragadott: éppen tíz
évvel ezelőtt, amikor nyugdíjba vonulása után nem sokkal a gyermekei megajándékozták egy festőkészlettel.
Az elsősorban tájképeket és csendéleteket felvonultató
kiállítás július 22-ig tekinthető meg a könyvtár nyitvatartási idejében.

A Tisza TV műsora
Június 16., csütörtök
9:00 HétHatár: Elballagtunk - Kicsengettek - Strandstart - Táborindító - Diákmelók - Közmeghallgatás
9:15 Hétről-Hétre: Bodzaszörp pedagógusnapra - gondolatok egykori pedagógusoktól a mai oktatási rendszerről és az ő emlékeikről - Örömtánc mindenkinek Húsevők
(A műsor a szerdai adás ismétlése)
Június 17., péntek
18:00 B4 híradó
Június 22. szerda
18:00 HétHatár: Vége a tanévnek - Jutalmaz a Mecénás - Nyári ügyelet a bölcsiben és az oviban - Vértanúk
napja - Kinyitott a strand - Megújul a központi étterem
18:15 Hétről-Hétre: Gasztro korzó - 50 éves osztálytalálkozó - Folyadékpótlás nyáron - Múzeumok éjszakája programajánló

Az idén A2 Junior, B1 és B2 nyelvi
szinteken vizsgázhattak felső tagozatos tanulóink az ötödiktől a nyolcadik
évfolyamig. Az intézményben zajló
írásbeli vizsgák és az online szóbeli
vizsgák után a következő tanulók teljesítették az általuk választott szintet:
A2 Junior - 5. b osztály: Berecz Dóra, Cseresznyés Emőke, Csomós Kata, Forgó Réka, Ignáth Kornél, Jónás
Jázmin Panna, Kalu Nóra, Károly Lili, Katlan Zoé, Kiss Márk, Molnár Noémi Lara, Nagy Kolos Mátyás, Onder
Gerda Viktória, Pandák Patrik, Répási Kornél, Szabó Eszter, Szabó Hanna
Rebeka, Szilágyi Lia, Viszóczki Zsolt
- 6. a osztály: Szilágyi Panni
B1 - 7. b osztály: Ágoston Gabriel-

Sikeresen próbáztak.

la, Apostol Karolin Kira, Baróczi Lili Regina, Csata Zsolt Dániel, Csuhai Noel Róbert, Illés Bence, Káplár
Andrea, Németh Hanga, Palkó Patrik, Sándor Hanna, Varga Nikoletta
Bíborka
B2 - 8. b osztály: Galambos Lili, Halász Gergely, Horváth Lilien Hanna,
Mecsei Balázs Ferenc, Molnár Sára,
Szendrei Áron, Szurkos Liliána, Tamás Liliána

Felkészítő tanárok: Csatóné Boros
Zsuzsanna, Forrainé Ipacs Marica,
Kulcsár Róbert, Nagy Noémi, Szabóné Gubányi Éva, Tomkainé Kazár
Éva.
Gratulálunk a sikeres szintmérő próbavizsgákhoz tanítványainknak és
felkészítő pedagógusaiknak!
Markovicsné Szabó Enikő
intézményvezető

Országos sikerek a Széchenyiben
Az idén is számos versenyen vettek
részt diákjaink. A megyei fordulók után több tanulónk folytathatta
idén is országos döntőkben a megmérettetést.
2. osztályos diákjaink a nyíregyházi Matekguru csapatverseny döntőjén vettek részt, ahol az Okos Macik
csapata: Kiss Máté Botond, Csizmadia Ferenc, Simon Viola, György Levente 2. helyezést, a Bölcs Baglyok
csapata: Herceg Balázs, Szautner Dániel Ádám, Juhász Bence Zsolt, Bóna Kincső 4. helyezést ért el. Mindkét csapat felkészítője Lovász-Tóth
Beáta.
4. osztályos tanulóink szintén Nyíregyházán, a Nyelvészkedők csapatversenyen 5. helyezést értek el a Baglyok csapatával: Dobozy Sára, Hege-

dűs Zalán, Juhász Annabella és Kiss
Dóra. A versenyen Kiss Dóra és Hegedűs Zalán Aranytoll díjban is részesült. A tanulók felkészítője: Bodolainé Nagy Beáta.
A Házitanító Egyéni Matematikaversenyen Nyíregyházán több kisdiákunk közül, akik mindannyian nagyon szép eredményt értek el, Kapcár
Kornél (1.a) szerezte meg a legjobb,
6. helyezést. Felkészítője: Rácz Zita.
Május közepén a MatekÁsz matematikaverseny online országos döntőjén Lukács Ákos 4. a osztályos tanuló
Szendi Adrienn felkészítésével az első helyezést érte el.
Május végén online formában rendezték meg a Bendegúz Tudásbajnokság
levelezős verseny országos döntőjét. Matematika tantárgyból 1. helyezést értek el: Jánosi Boglárka, Kapcár
Kornél 1. a (felkészítő: Rácz Zita),

Zajácz Lilla 1.c (felkészítő: Peterman
Zsaklin Julianna), György Levente
2.a (felkészítő: Lovász-Tóth Beáta),
és Lukács Ákos 4.a (felkészítő: Szendi Adrienn).
Környezetismeret tantárgyból: 1. helyezést értek el: Medvés Vince 1.a
(felkészítő: Rácz Zita), Harnisféger
Hanna 3.c (felkészítő: Szabóné Tóth
Irén), Emődi Bianka 4.b (felkészítő:
Bodolainé Nagy Beáta), Erdei Hunor,
Makó Emma 4.c (felkészítő: Agárdi
Ditta Helga).
Magyar nyelv tantárgyból: 1. helyezést ért el: Szautner Dániel Ádám 2.a
(felkészítő: Hajduné Vásári Nóra).
Gratulálunk tanulóinknak, reméljük,
hogy jövőre is versenyeznek majd,
és hasonló sikerekkel büszkélkedhetünk.
Farkas Tivadarné
Rácz Zita
intézményvezető
m.k. vezető
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Étkezési térítési díjak szedése
és ebédjegyosztás
Június
16.
csütörtök
21. kedd

Helye

2022. június

Bölcsőde 3. sz. pavilon

Ideje

Kinek a részére

9.00 - 12.00

Szociális étkezők

Tiszaszederkény Idősek Klub 10.45 - 12.15

Központi Étterem

Szociális étkezők
Bóbita, Tündérkert, és
7.30 - 12.00
Szivárvány óvodák gyerés
mek és alkalmazott pót13.00 - 16.00
befizetés
8.00 - 12.00
és
Szociális étkezők
13.00 - 15.00
9.00 - 12.00
Szociális étkezők

23.
csütörtök

Központi Étterem

10.00 - 12.00

Szociális étkezők

27. hétfő

Bölcsőde 3. sz. pavilon

8.30 - 12.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Kazinczy-ház
(Gondozóház)

8.00 - 12.00
és
13.00 - 15.00

Szociális étkezők

Kazinczy-ház
(Központi Étterem)

8.00 - 15.00

Alkalmazott étkezés
megrendelés

Kazinczy-ház I. em. 73/3.
22. szerda

29. szerda

Kazinczy-ház
(Gondozóház)

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Steinerné Vasvári Éva
kompenzációs listán mandátumot szerzett képviselő
2022. június 22-én (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői szoba.
Polgármesteri Hivatal

Gombavizsgálat
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a városközponti piac és vásárcsarnok területén a lakossági gombavizsgálat időpontja: szerda 18:00 20:00 óra, vasárnap 18:00 - 20:00 óra
Tiszaújvárosi Városgazda Kft.

Táboroztatási támogatás
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy
Tiszaújváros képviselő-testületének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról,
azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelete
alapján természetbeni ellátásként táboroztatási támogatásra jogosult:
- az a gyermek, illetve 23. életévét be nem töltött nagykorú személy, aki Tiszaújváros közigazgatási területén működő állami, egyházi fenntartású alap- vagy középfokú köznevelési intézmény nappali tagozatán tanul, és Tiszaújváros önkormányzata által fenntartott intézmény, valamint állami vagy egyházi köznevelési intézmény, továbbá önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság által szervezett nyári táboroztatásban,
vagy nyári napközis táborban vesz részt, - 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 táboroztatási támogatás gyermekenként és tanévenként egy nyári táborra, vagy egy
nyári napközis táborra vehető igénybe.
A táboroztatási támogatásra való jogosultság értékhatárai és mértéke:
1. Családban élő tanuló esetén:
A családban az egy főre ju- Támogatás mértéke tanu- Támogatás mértéke a nyári
tó havi jövedelem
lónként a nyári táborozá- napközis tábor esetén tanusi költség
lónként
0 - 94.050 Ft
70%-a, maximum
12.000 Ft
30.000 Ft
2. Egyedülálló, gyám által nevelt tanuló esetén:
A családban az egy főre ju- Támogatás mértéke tanu- Támogatás mértéke a nyátó havi jövedelem
lónként a nyári táborozá- ri napközis tábor esetén tasi költség
nulónként
0 - 85.500 Ft
70%-a, maximum
12.000 Ft
30.000 Ft
A kérelmek benyújtása 2022. június 30-áig lehetséges.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kérelem a táborozásra történő jelentkezést követően nyújtható be.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető: Polgármesteri Hivatal épülete (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint), a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról
is: http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal épületében (Bethlen G.
út 7.), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Lakótelkek értékesítése
Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában
lévő alábbi, Tiszaújváros, Örösi úton található lakótelkeket:
Tiszaújváros, Örösi úton lévő építési telkek
Árverés előtt
Terület
Árverési
S.sz.
hrsz
Házszám
fizetendő
(m2)
alapár (Ft)
biztosíték (Ft)
10.900.000
1.
1505/2
1.093
125.
1.000.000
+ Áfa
20.900.000
2.
1508/2
2.086
114.
2.000.000
+ Áfa
Az ingatlanokat árverésen értékesítjük a kihirdetett alapvételárról induló szabad licitálással. Licitálni a bruttó vételárra lehet.
Az árverésen való részvétel feltételei:
- az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása,
- határidőben beadott jelentkezési lap nyilatkozattal,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó meghatalmazottjának jelenléte,
- a megadott összegű biztosíték befizetése és a befizetés igazolása,
- meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás benyújtása,
- az árverésen kizárólag a pályázók vagy meghatalmazottjaik vehetnek részt.
Jelentkezési lap és a tájékoztató beszerezhető:
Az építési előírásokról, a telkek műszaki jellemzőiről készített részletes tájékoztató
és annak mellékletét képező lényeges szerződési feltételek átvehetők a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal ügyfél-tájékoztató irodájában, valamint a Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda),
illetve letölthető a http://www.varoshaza.tiszaujvaros.hu/index.php/hireink-kozlemenyek oldalról.
Jelentkezési lapok benyújtási és a biztosíték befizetésének határideje:
2022. július 4-én 12:00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán Bazsó Gábor munkatársnál (206. iroda).
Árverés ideje, helye:
2022. július 5-én 10 órakor a Polgármesteri Hivatal III. emeleti tárgyalójában (regisztráció a helyszínen 09.45-től 09.55-ig).
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A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
pályázatot hirdet 1 fő részére

esetmenedzser
munkakör

betöltésére, a Család- és Gyermekjóléti Központba.
Feladatai:
- családgondozás
- egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek, krízishelyzetek kezelése
- bővebben: 1997. évi XXXI. törvény, 15/1998. NM rendelet.
A jogviszony időtartama:
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
- főiskolai vagy egyetemi végzettség - 15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet II. rész
1. Alapellátások - 1/a. Család- és gyermekjóléti központ - esetmenedzserre vonatkozó
képesítési előírások valamelyike
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
- B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján (erkölcsi
igénylő - IV. pontnál a felsorolt törvényeknél nem található, hanem a kérőlapon felsorolt törvényektől eltérő, más törvénynek való megfelelés igazolását kell kérni, így a fehér, üres sávba kell beírni a következőt: 10/A. a gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény)
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat - letölthető: www.tiszaujvaros.hu hasznos információk/állásajánlatok (a honlap alján található)
- Gyvt. nyilatkozat - letölthető: www.tiszaujvaros.hu hasznos információk/állásajánlatok (a honlap alján található)
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. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben
a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát:
2010-5/2022., valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2022. június 30.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. július 08.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548190-ös telefonszámon lehet. A pályázati felhívás az NKI honlapján 2010-5/2022. azonosító számon 2022. június 13. napján jelenik meg.

Bölcsi nyáron is
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Napsugár Bölcsődéje egész nyáron biztosítja
a gyermekek bölcsődei ellátását. Az esetlegesen felmerülő karbantartási munkálatok elvégzésének ideje alatt összevont csoportban történik a gyermekek ellátása.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot hirdet
a Polgármesteri Hivatalban 1 fő

városüzemeltetési munkatárs
munkakör betöltésére

6 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
- felsőfokú műszaki végzettség,
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 30.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat teljes szövege megtalálható a Polgármesteri Hivatal honlapján.
(www.varoshaza.tiszaujvaros.hu)

Óvodák nyáron
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda egész nyáron át biztosítja a gyermekek óvodai ellátását.
A karbantartási munkálatok elvégzése érdekében az egyes óvodai épületek zárvatartása, illetve a folyamatos ellátás biztosítása érdekében az épületek nyitvatartása az alábbiak szerint alakul:

Zárva
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
Szederinda óvodája
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)
Tündérkert óvodája
(Tiszaújváros, Alkotmány köz 1.)
Szivárvány óvodája
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)
Bóbita óvodája
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)

2022. június 27. - július 22. között

2022. július 25. - augusztus 19. között

Nyitva, és összevont ellátást biztosít
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
Szivárvány óvodája
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)
Bóbita óvodája
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)
Szederinda óvodája
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)
Tündérkert óvodája
(Tiszaújváros, Alkotmány köz 1.)

2022. június 27. - július 22. között

2022. július 25. - augusztus 19. között

2022. augusztus 22-étől minden épület teljes nyitvatartással üzemel.
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
pályázatot hirdet 1 fő részére

gondozó

munkakör betöltésére.
Feladatai:
- szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása (házi segítségnyújtás)
A jogviszony időtartama:
- 1 fő határozott idejű (várhatóan 2023. októberig 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 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak
a pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát:
880-10/2022., valamint a munkakör megnevezését: gondozó.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2022. július 01.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. július 08.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548190-es telefonszámon lehet.
Poropatich Péter
intézményvezető

10. � Hirdetés/Közlemény
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Műanyagtermékek előállításával foglalkozó
tiszaújvárosi középvállalat, a PARTIUM ’70 ZRT.

VILLANYSZERELŐ ÉS MECHANIKUS KARBANTARTÓ
munkakörbe pályakezdő, vagy gyakorlattal rendelkező munkatársakat keres.
Azon jövőbeni munkatársak jelentkezését várjuk, akik min. szakmunkás végzettséggel rendelkeznek (villanyszerelő, lakatos, gépész, hegesztő), nyitottak az új feladatok
ellátásához szükséges ismeretek elsajátításához, vállalják a 2 műszakos munkarendet.
Az állás betöltésénél előnyt jelent hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.
A fényképpel ellátott önéletrajzokat a
PARTIUM ’70 Zrt. 3581 Tiszaújváros, Pf.: 254. címre vagy az info@partium.hu
e-mail címre kérjük eljuttatni.
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót
az alábbi munkakör betöltésére:

védőnő
1 fő teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban, határozott időre történő
foglalkoztatásban, 4 hónap próbaidő kikötésével.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- egészségügyi főiskola, védőnő oklevél
- büntetlen előélet
- egészségügyi alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- önéletrajz
- érvényes működési engedély és érvényes kamarai tagsági igazolás
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására,
hogy a jelentkező az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény
2. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bírálóbizottság minden tagja megismerheti.
- Covid védőoltás felvételéről igazolás (Janssen vakcina esetében a 2. oltás igazolása,
a többi vakcina esetében a 3. oltás igazolása)
Egyéb információk:
- Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint.
- Beérkezési határidő: 2022. 07. 01.
- Elbírálás határideje: 2022. 07. 04
- Az állás betölthető: elbírálás után azonnal.
- A jelentkezés benyújtása a rendelo@tujvaros.hu e-mail címen, vagy postán Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát: 5/50082-2/2022, valamint a munkakör megnevezését: „Védőnő”.
Nagyné Kántor Judit főigazgató
A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót

GYÓGYMASSZŐR
munkakör betöltésére

teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban, határozatlan időre történő
foglalkoztatásban 4 hónap próbaidő kikötésével.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- gyógymasszőr szakképzettség
- büntetlen előélet
- egészségügyi alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz
- érvényes működési nyilvántartás
- kamarai tagság
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására,
hogy a jelentkező az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény
2. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bírálóbizottság minden tagja megismerheti
- Covid védőoltás felvételéről igazolás (Janssen vakcina esetében a 2. oltás igazolása,
a többi vakcina esetében a 3. oltás igazolása)
Egyéb információk:
- Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint.
- Az állás betölthető: elbírálást követően azonnal
- A jelentkezés benyújtása a rendelo@tujvaros.hu e-mail címen, vagy postán Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát: 5/50036-4/2022, valamint a munkakör megnevezését: „GYÓGYMASSZŐR”.
Nagyné Kántor Judit
főigazgató

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót

TAKARÍTÓ

munkakör betöltésére
1 fő teljes munkaidős (napi 8 óra), illetve 1 fő részmunkaidős (napi 4 óra) egészségügyi szolgálati jogviszonyban, határozatlan időre történő foglalkoztatásban, 4 hónap
próbaidő kikötésével.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
• 8 általános
• büntetlen előélet
• egészségügyi alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
• önéletrajz
• végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
• eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására,
hogy a jelentkező az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény
2. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bíráló bizottság minden
tagja megismerheti
• Covid védőoltás felvételéről igazolás (Janssen vakcina esetében a 2. oltás igazolása,
a többi vakcina esetében a 3. oltás igazolása)
Egyéb információk:
• Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint.
• 8 órás munkaidő: 5:00-13:00 óráig, illetve 14:00-22:00 óráig. (váltóműszak)
• 4 órás munkaidő: 18:00-22:00 óráig.
• Az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal.
• A jelentkezés benyújtása a rendelo@tujvaros.hu e-mail címen, vagy postán Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát: 5/50036/2022. valamint a munkakör megnevezését: „TAKARÍTÓ”.
Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát: 5/50036-2/2022. valamint a munkakör megnevezését: „RÉSZMUNKAIDŐS TAKARÍTÓ”.
Nagyné Kántor Judit főigazgató
A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres 2 fő munkavállalót

ÁLLANDÓ HELYETTES ASSZISZTENS
munkakör betöltésére

teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban, 1 fő határozott, valamint 1 fő
határozatlan időre történő foglalkoztatásban 4 hónap próbaidő kikötésével.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- ápoló, asszisztens végzettség
- büntetlen előélet
- egészségügyi alkalmasság
Előny jelent:
- ápolói OKJ bizonyítvány
- számítógépes ismeretek és gépírás
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz
- érvényes működési engedély
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására,
hogy a jelentkező az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény
2. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bírálóbizottság minden tagja megismerheti
- Covid védőoltás felvételéről igazolás (Janssen vakcina esetében a 2. oltás igazolása,
a többi vakcina esetében a 3. oltás igazolása)
Egyéb információk:
- Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint.
- Beküldési határidő: 2022. 07.01.
- Az állás betölthető: elbírálást követően azonnal
- A jelentkezés benyújtása a rendelo@tujvaros.hu e-mail címen, vagy postán Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát: 5/50082-4/2022. valamint a munkakör megnevezését: „ÁLLANDÓ HELYETTES ASSZISZTENS”.
Nagyné Kántor Judit főigazgató

MEGHÍVÓ
A Juhar közi garázsfenntartó szövetkezet igazgatósága értesíti, és tisztelettel meghívja küldötteit és tagjait a szövetkezet közgyűlésére.
Időpontja:
2022. június 21., 17:30
Helye:
Eötvös József Gimnázium épülete
Juhar közi garázsfenntartó szövetkezet igazgatósága

Sport � 11.

2022. június 16.

A hatodik helyen
nyaralnak
TENISZ. A Tiszaújvárosi Tenisz Club versenyzői a
2022. évi férfi III. osztály E csoportjában 1 győzelemmel és 5 vereséggel zárták a tavaszi fordulót.

Eredmények

Tiszaújvárosi TC - Fehérgyarmati TK 0:9
MIVAS Miskolci VTSE - Tiszaújvárosi TC 5:4
MEAFC-Miskolc - Tiszaújvárosi TC 8:1
Tiszaújvárosi TC - Bíbic TC 4:5
DEAC-DSC-Miskolc - Tiszaújvárosi TC 5:4
Rudabányai BSE - Tiszaújvárosi TC 1:8
A csapat játékosai: Gyuris Norbert, Nemes Nándor, Szentandrássy László, Kórik László, Szombati Gábor, Kassai
Balázs, Fülöp Kende és Makrányi Dávid.
Gratulálunk a csapatnak a győztes mérkőzéshez, melynek
révén a csapat jelenleg a 6. helyen áll. A bajnokság ős�szel folytatódik, addig is jó felkészülést és egészséget kívánunk a csapat tagjainak!
Nemes Nándor TTC elnök

Ingyenes teniszezés
diákoknak
A nyári időszakban (június 15-től augusztus.31-ig) továbbra is ingyenes pályahasználatot biztosítunk a teniszsport iránt érdeklődő, illetve kedvelő tiszaújvárosi diákok számára. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is
a teniszklub külső pályái közül az 5-ös és 6-os pályákat
lehet használni szabad pálya esetén, a bejáraton kifüggesztett pályarend előírásának megfelelően és fenntartása mellett. A pályákra való bejutáshoz a Sportcentrum
portáján lehet felvenni a kulcsot diákigazolvány felmutatásával, amit játék után ugyanoda kell leadni.
Kellemes és balesetmentes nyári szünetet és sportolást
kívánunk nektek!
A TTC vezetősége

Szépen gyűlnek a pontok a fiúknak
TRIATLON. A párizsi olimpia kvalifikációs sorozatának 2. állomását
június 11-én, Angliában, Leeds-ben
rendezték meg. Lehmann Csongor legjobb magyarként - a top 15-ben
végzett. Testvére, Bence Portugáliában versenyzett, ahol bukás áldozata lett. Kiss Gergely a top 10-be verekedte magát.
- Évek óta talán a legerősebb mezőny
gyűlt össze Leeds-ben, a világbajnoki széria verseny sorozat (WTCS)
idei állomásán, ahol kifejezetten kemény kerékpár- és futópálya várt a
résztvevőkre - fogalmazott Lehmann
Tibor, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub
elnök-vezetőedzője. - A 750 méteres
úszás rajtjánál Csongor fiam az első
bójákhoz az utolsó harmaddal fordult
be, végül 15 mp hátránnyal a 29. helyen jött ki a vízből. Jól sikerült depóval és kemény bringázással az első bolyban tekert, üldözve a két francia szökevényt. A 20 km-es kerékpározásban nem voltak gondok, körről
körre előbbre helyezkedett a bolyban.
A második váltásnál 70 km/órás sebességgel zuhant be a boly a depóba,
ami egy lejtő alján volt. Csongor az
5-6. helyen ment ki az 5 kilométeres
futásra. Sokáig a 10. hely körül tartotta magát, de a dombos futópályán a
meredek lejtők kifogtak rajta, így végül a 15. helyen zárt. Ezt a pozíciót az
elején aláírtuk volna, de most látjuk,
hogy milyen közel van az eleje (58
mp az elsőtől, 17 mp a 10. helytől), a
nagy neveket, világ-és Európa-bajnokokat, olimpiai helyezetteket is beleértve. Szóval örültünk a célban, jó az
irány. Csongor szépen lépeget előre,

Lehmann Csongor (jobbról a második) nagyot kerékpározott a Leeds-i pályán.

az olimpiai kvalifikációs listán a 17.,
a világranglistán pedig a 27. pozíciót
foglalja el.
A Leeds-i hétvége második napján a
mix-váltók versengtek. A Lehmann
Csongor, Krokó Márta, Bicsák Bence, Sárszegi Noémi alkotta magyar
csapat a szuper sprint távú viadalon
olyan nagyhatalmakat megelőzve,
mint Spanyolország és Svájc, a 15.
pozíciót harcolta ki.
*
A portugál Coimbra városában is
sprint távú triatlon Európa-kupát rendeztek. A Tiszaújvárosi Triatlon Klub
élversenyzői közül Lehmann Bence
és Kiss Gergely 5 mp különbséggel
jött ki az úszásból és egy nagy létszámú első bolyban tekertek a technikás
bringapályán, ahol egy ausztrál srác
lefelezte a sort. Ennek a bukásnak lett
az áldozata Bence is, aki előbb vis�szaült, de defektje lett, és később vette észre, hogy a hátsó villája eltört.

Egy kerékpárváz bánta, de ő egyben
van. Gergő nagyon jó futással harcolta ki a 9. helyezést, ami a világranglista pontok miatt is fontos.
SZIS

Kiss Gergely

Nagyot buliztak a kosaras kislányok
Készülj velünk
a Jabil 1/3-ra!
5. hét
Ezen a héten szeretném az eddig leírt edzésmódszereket vegyíteni, és ezzel egy komplex heti futóprogramot ajánlani. Érdemes egy pihenőnapot tartani minden edzés után, mivel a pihenés, regenerálódás legalább olyan fontos, mint maga az edzés. Megfelelő pihenőkkel a sérülések kialakulásának esélyét csökkentjük. A hét első futása egy fartlek edzés legyen, amiben
rövid ideig tartó gyors futásokat, hosszabb, könnyű futásokkal kötünk össze. Az ifiparkban felfestések jelzik
a megtett távot, itt könnyen ki lehet mérni az iramváltásokat. Például: 2 perc gimnasztika, 2 kör bemelegítő futás, fartlek rész: 100 méter erős, 300 méter könnyű futás. Ismételjük ezt 2-3 körön keresztül, majd 1 kör levezetés, 2 perc lazítás. Edzettségtől függően lehet növelni a futás időtartamát. A hét második edzését regeneráló jelleggel végezzük, ami egy folyamatos, egyenletes
tempójú futást jelent, 20-40 perces időintervallumban,
edzettségtől függően. Helyszínnek válasszunk egy nagy
kört, kerüljük a monoton körözést. A város körül, ártéren, vagy a gáton ideális futóterepeket találunk erre. A
hét harmadik edzésében az iramfutással fejlesztjük teljesítményünket. Ezt végezhetjük az ifiparkban köröket
futva, vagy bármilyen eddig említett terepen, időre futva. A bemelegítés után kezdjünk el 10-15 perc, vagy az
ifiparkban 2-3 kör folyamatos, erősebb tempójú futást.
A legnagyobb teljesítményt akkor lehet elérni, ha egy
tempóban futjuk le az adott távot, sebességünk ingadozása nélkül. Ehhez ismernünk kell, mi az a maximális
iram, amit tudunk tartani végig az adott távon.
Jó sportolást kívánok mindenkinek!
Balogh Bence

KOSÁRLABDA. Június 10-12. között Pécs, a Rátgéber Akadémia
adott otthont a kosárlabda U12es lány Jamboree-nek. A kenguru (U11) és gyermek (U12) korosztálynak a Jamboree jelenti az országos döntőt, melyen hazánk 15
legerősebb lány csapata vett részt
és köztük volt a DVTK-ÉLKSK
Tiszaújváros is.
A munkát 2021 augusztusában kezdte meg a csapat 7 kezdő lánnyal a soraiban. Mi sem mutatja jobban a csapat érdemeit, hogy a döntőbe jutott
lányok az akadémiáknak köszönhetően már 4-5 éve, óvodás koruk óta
kosárlabdáznak. A bajnokság mérkőzéseire a folyamatos fejlődés volt
a jellemző, olyan csapatokat tudtak
megverni a tiszaújvárosi lányok, akiket korábban még sosem. Végül az
alapszakasz 4. fordulóját követen
a nagyon erős felsőházról 1 ponttal
maradtak le lányaink, de az alsóházat toronymagasan megnyerve (fiú
csapatokat is megelőzve) jutottak
be a nyíregyházi döntőbe. Ott a házigazdák ellen nagy arányú, a debreceni lányok ellen egypontos győzelmet aratva vívták ki a jogosultságot
az Országos Jamboreen való részvételre.
A Jamboree specialitása, hogy a csapatokat 4 részre bontják és véletlenszerűen újraosztják azokat a többi csapat játékosaival. Ennek a mód-

Felső sor (balról jobbra): Benőcs Tibor edző, Benkő Léna, Czakó Zsófia, Onder
Gerda Viktória, Juhász Lara, Szánóczki Nóra, Suba Flóra, Hegyi Kinga, Humicskó Hanna, Benőcs Dávid edző. Alsó sor: Üveges Emma, Kassai Eszter, Balogh
Adrienn, Kiss-Kulcsár Marietta, Kiss-Kulcsár Zsuzsanna, Gondos Fruzsina Anita.
Akik még a csapat tagjai voltak: Germus Lili, Harnisféger Hanna, Tóth Lia, Németh Petra

szernek köszönhetően tét nélkül, felszabadultan mutathatják meg tudásukat a résztvevők, ezzel is elkerülve a korai eredménykényszert és az
esetleges kudarcot. A tiszaújvárosi
lányok új csapataikban Humbaként,
Lufiként, Drazséként és Limbóként
nagyon ügyesen szerezték a kosarakat a 3 nap folyamán, teljes mértékben helyt állva az olyan nagy múltú
egyesületek játékosai között mint a
DVTK Miskolc, Sopron, Vasas, Csata DSE, vagy éppen a Rátgéber Akadémia. Ráadásként „All-Star” gálát

rendeztek, amelyre a torna 20 legtehetségesebb játékosa kapott meghívót. A tiszaújvárosi színeket Onder
Gerda képviselhette, aki nagyok sok
dicsérő szót kapott az ott lévő szakemberektől. A szervezők több meglepetést is tartogattak a lányoknak.
Új mezeket, FIBA labdát és Fiba pólót is hazavihettek a fiatalok, és a torna lezárásaként minden résztvevő
aranyéremmel a nyakában, boldogan
térhetett haza.
Benőcs Dávid
edző

12. � Rendezvények
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A Tiszaújvárosi
Krónika
önkormányzati melléklete
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Félidőben, jó úton haladva

A 2019 őszén megválasztott képviselő-testület. Álló sor balról jobbra: Jézsó Gábor egyéni képviselő; Hok Csaba egyéni képviselő; Kiss Zoltán egyéni képviselő; Pap Zsolt alpolgármester,
egyéni képviselő; Tokaji Edit egyéni képviselő; Molnár István alpolgármester, egyéni képviselő; Buséter Béla listás képviselő; Csikász Gábor listás képviselő. Ülnek, balról jobbra: Vendlerné Polyák Ilona egyéni képviselő; dr. Fülöp György polgármester, egyéni képviselő; Steinerné Vasvári Éva listás képviselő.

Tisztelt Olvasók!
Kedves Tiszaújvárosiak!
Két és fél esztendeje, hogy a választáson bizalmat kapott
képviselő-testületünk megkezdte munkáját, és másfél éve,
hogy az Önkormányzati Krónika hasábjain visszatekintettünk addigi eredményeinkre, nehézségeinkre, s vázoltuk
feladatainkat. Itt az ideje, hogy újra megtegyük ezt!
Úgy gondolom, nem túlzás, ha azt mondom, hogy soha
meg nem élt, soha meg nem tapasztalt körülmények közepette telt el ez a két és fél év.
Az új testület, az új városvezetés nagy tervekkel, szép re-

ményekkel, eltökélten kezdte munkáját, rövidesen azonban egy soha nem látott egészségügyi válsághelyzettel,
annak gazdasági és társadalmi hatásaival kellett megbirkóznunk. 2020 márciusától a koronavírus miatt gyakorlatilag hónapokig megbénult az életünk, de sok-sok elhivatott ember munkájának, a lakosság fegyelmezettségének
köszönhetően a járvány első hullámát sikerrel zártuk Tiszaújvárosban. Ám jött a második, a harmadik, a negyedik hullám. És ki tudja, mit hoz e tekintetben is a holnap.
E tekintetben is, hiszen most már hónapok óta szomszédunkban háború dúl, melynek közvetett, de időnként közvetlen hatásai is minden magyar, minden tiszaújvárosi embert érintenek.
Az eltelt időszakra visszatekintve és az előttünk álló időre
gondolva én nem az aktuális feladatokban, a nehézségekben, a problémákban látom az igazi „rákfenét”. A bizonytalanság az, ami a leginkább kihívást jelent, fejfájást okoz.
Egy dologban azonban biztosak lehetnek Tiszaújváros lakói: a képviselő-testület, a városvezetés elsődleges célja,
hogy megvédjük a tiszaújvárosiakat, a családokat, hogy
minden körülmény közepette emberközpontú döntéseket
hozzunk. Számunkra nem volt és nem is lesz kérdés, hogy
fejlesztésre, beruházásra, vagy az emberekre költsük a közösség pénzét. Ahogy már korábban is fogalmaztam: mi
akkor is adunk, ha tőlünk (az önkormányzattól) elvesznek.
Az önkormányzati szférában nem volt elbocsátás, s igaz,
hogy 2021-ben elmaradt a béremelés, de az évközi juttatásokkal kompenzálni tudtuk ezt. 2022-ben pedig soha nem
tapasztalt béremelést, átlagosan 17%-os bérfejlesztést hajtottunk végre. Szociális rendeletünket az ellátottak számára kedvezően, sok esetben a támogatások jelentős mértékű megemelésével módosítottuk. Mindeközben fejlesztettünk, beruháztunk is. A kisebb közterületi fejlesztések
(például az okos zebrák vagy a fitness elemek) mellett uniós források segítségével megvalósult a Sportcentrum ener-

getikai korszerűsítése, valamint a Széchenyi és a Hunyadi
iskola szigetelése. Önerőből építési telkeket alakítottunk
ki és közművesítettünk a Keleti lakóövezetben, teljes rekonstrukciót hajtottunk végre a Szent István út 1-11. számú épület mögötti területen, folytattuk a „Zöldülő Tiszaújváros” programot, megkezdtük a Lévay utca 1-11. számú épület előtti terület átépítését.
Mindezt azért tehettük meg, mert a tiszaújvárosi emberek,
a tiszaújvárosi gazdaság szereplői jól teljesítettek.
Lobbiztunk is az itt működő vállalatoknál, hogy támogassák városunk fejlődését, így valósult meg például egy
nagy értékű eszközbeszerzés a rendelőintézetben, így telepíthettük a kerékpár szervízpontot, és az interaktív játszóteret is. A nagyvállalatok a járványkezelés nehéz időszakaiban is az önkormányzat partnerei voltak és lehetőségeikhez mérten részt vettek a védekezésben.
Kiemelten fontosnak tartom azt, hogy városunk jól reagált az itt zajló gigaberuházással járó kihívásokra. Ismét
bizonyítottuk, hogy az itt élők biztonsága, illetve városunk
hosszú távú jövője érdekében toleráns és összetartó közösséget alkotunk.
Minden nehézség ellenére én azt szeretném, ha a közösségünk továbbra is nyitott, elfogadó és békés maradna,
amely jó példával járhat elől mindenki számára. Nem kérdés, hogy az előttünk álló időszakban még számos nehézséggel kell megküzdenünk, de bízom benne, hogy a megkezdett úton tovább haladva elérhetjük céljainkat és a jövőben is egy sikeres, élhető, biztos jövőképpel rendelkező
település lehet az otthonunk.
Hálásan köszönöm Tiszaújváros valamennyi lakójának, a
városban működő cégeknek, az önkormányzati szférához
tartozó intézményeknek és gazdasági társaságoknak a példamutató helytállásukat és együttműködésüket!
Dr. Fülöp György
polgármester
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Ellenanyagszint-vizsgálat
A Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben 2021. szeptember 22-étől végeznek SARS-CoV 19 IgG ellenanyagszint-vizsgálatot a tiszaújvárosi lakcímkártyával rendelkezőknek. A lehetősséggel eddig 2376-an éltek.
2021 szeptemberében 154, míg októberben 286 fő jelentkezett a mérésre. A szeptember 30-ai testületi döntést követően megugrott a 60 év feletti betegek ellátási igénye,
hiszen számukra a vizsgálat ingyenessé vált. Míg szeptemberben 66, addig októberben már több mint duplája,
131 fő 60 év feletti tiszaújvárosi lakos élt az ingyenes ellenanyagszint-méréssel. Ez összesen 197 fő. A 60 év alatti
érdeklődők száma szintén emelkedett. Míg szeptemberben
88-an, addig októberben 154-en jelentkeztek a vizsgálatra, ami összesen 242 fő. Ők önköltségi áron, 4 ezer forintért vehetik igénybe a szolgáltatást. A nagy érdeklődésre
való tekintettel november 11-étől az addigi 10 perces előjegyzési időintervallumokat 5 perces időközökre állították
át, így még több ember számára tudták biztosítani az ellenanyagszint-mérést.
A számok később így alakultak: november - 590, december - 508, 2022. január - 516, február - 318, március - 40,
április - 10, május - 11, június - 1.

Sajtótájékoztatót tart a Prevenciós Bizottság 2020 márciusában.

Magyarország kormánya 2020. március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett ki a koronavírus-járvány terjedésének megelőzése érdekében, pillanatok alatt fordult nagyot a világ, életünk percről percre, napról napra változott.
2020. március 16-án városunkban megalakult a Prevenciós Bizottság, mely dr. Fülöp György polgármester és dr.
Juhos Szabolcs jegyző elnöklésével kezdte meg működését.
Dr. Kardos András aljegyző volt a felelős a bizottság által hozott döntések jogi hátteréért. Az egészségügyi témákban Pap Zsolt alpolgármester és Nagyné Kántor Judit, a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója felelt. Molnár István alpolgármester feladata az önkéntes segítők szervezése volt. A bizottság kommunikációs vezetője Fridrik-Gál Csenge, titkára Bitó Barnabás volt. A bizottság állandó tagja volt Poropatich Péter, a Tiszaújvárosi
Humánszolgáltató Központ, Kósa-Tóth Zoltán, a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ, és Kerékgyártó István, a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. vezetője.
A bizottság heteken át naponta ülésezett, hogy megóvják a
várost a járványügyi helyzet fokozódásától. Minden döntést annak érdekében hoztak meg, hogy az emberéleteket

megóvják. A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos legfrissebb hírekről, döntésekről a bizottság minden nap sajtótájékoztatót tartott, melyeket a www.tiszaujvaros.hu/koronavirus oldalon, a facebook-on dr. Fülöp György polgármester hivatalos oldalán, a Tisza Televízió és a Tiszaújvárosi Krónika facebook-oldalain tekinthették meg a városlakók.

Segítség a mentősöknek
Tiszaújváros önkormányzata számos módon segítette a
koronavírus-járvány elleni védekezés élvonalában dolgozókat. A Tiszaújvárosi Mentőállomásnak például egy mosó- és szárítógépet adott át.
- Nagy segítséget jelent számunkra - nyilatkozta Lovas Attila, a Tiszaújvárosi Mentőállomás vezetője. - Most, a koronavírus időszakában nagyon fontos, hogy a rajtunk lévő munkaruhát ne vigyük haza kimosni, hiszen betegekkel érintkezünk, lehet rajta akár fertőzöttől származó váladék is. Így ezzel az új mosó-szárítógéppel itt helyben tudjuk tisztán tartani a ruházatunkat.

Elvégzett Covid gyorstesztek
a pandémia kezdete óta
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.
TiszaSzolg 2004 Kft.
Tisza Média Kft.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Összesen

A Prevenciós Bizottság első járványügyi intézkedéscsomagja örök mementó marad.

105
16
587
323
298
60
116
75
247
422
2249

Sokan regisztráltak a vizsgálatra.

Vizsgálták
az örökítőanyagot
A települések szennyvizének összetétele sok tekintetben
a szennyvíztelep által ellátott lakosság egészségi állapotának lenyomata, hiszen minden olyan anyagot, kórokozót tartalmaz, ami a felhasználók szervezetéből széklettel,
vizelettel ürül, esetleg fürdővízzel a csatornába juthat. Ezt
használják ki a szennyvíz alapú epidemiológiai vizsgálatok, amelyek a szennyvízre az ellátási terület lakosságának közösségi mintájaként tekintenek, és szennyvízből kimutatható kórokozók, anyagcseretermékek, illetve egyéb
anyagok előfordulása, időben és térben változó mennyisége alapján vonnak le következtetéseket.
Így volt ez a koronavírus esetében is, amikor a SARSCoV-2 örökítőanyag koncentrációját vizsgálták.
2020-ban 5 mintavétel történt a tiszaújvárosi szennyvíztisztító telepen: szeptember 7-8-án, szeptember 14-15én, szeptember 28-29-én, október 12-13-án és november
9-10-én. 2021-ben 3 mintavétel volt: március 18-19-én,
április 12-13-án, május 19-21-én.
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Egyre kedvezőbb szociálpolitikai ellátások
Az önkormányzat a kötelező ellátásokon túl, önként
vállalt támogatásokkal is igyekszik segíteni a létfenntartási gondokkal vagy egészségügyi problémákkal
küzdő személyeket, családokat, a gyermeket nevelő
szülők, az időskorúak, illetve a lakhatási kiadásokhoz
kapcsolódó hátralékot felhalmozó háztartások megélhetését. Az elmúlt időszakban a képviselő-testület a
városlakók érdekeit szem előtt tartva, több támogatás
esetében kedvező módosításokról döntött.
Természetbeni ellátásként, egyéni rászorultság alapján
intézményi gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény
nyújtható annak a tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező tanulónak, aki életvitelszerűen lakóhelyén él. Annak érdekében, hogy a kedvezményben minél több gyermek részesülhessen 2020. április l-től a támogatás egy főre jutó jogosultsági értékhatára családban élő tanulók esetén 48.450
Ft-ról 62.700 Ft-ra, egyedülálló, gyám által nevelt tanulók
esetében 54.150 Ft-ról 71.250 Ft-ra emelkedett.
Az önkormányzat célja a szociális vívmányok megőrzése, és minél magasabb színvonalon történő biztosítása. A
városlakók szociális biztonságának, életkörülményeinek
fenntartása és javítása, valamint a családok minél hatékonyabb segítése érdekében a szociális rendelet 2020. október 1-től jelentősen módosult.
Az alapvető megélhetési és a lakhatási problémák kezelésére az eseti jelleggel megállapított rendkívüli települési
támogatás keretében van lehetőség. Ezt az ellátási formát
a legrászorultabb társadalmi réteg szükség szerint évente több alkalommal is igénybe veheti. Az eseti jelleggel
megállapítható rendkívüli települési támogatás egy főre
jutó jogosultsági értékhatára családos kérelmezők esetén
37.050 Ft-ról 62.700 Ft-ra, egyedül élő vagy egyedülálló személy esetén 48.450 Ft-ról 71.250 Ft-ra emelkedett.
A gyógyszertámogatás ad lehetőséget arra, hogy az egészségügyi problémákkal küzdők gyógyszerköltségéhez az
önkormányzat évente többször támogatást nyújtson. Annak érdekében, hogy az alapvető gyógyszerekkel és gyógyászati segédeszközökkel való ellátottság biztosított legyen, az egy főre jutó jogosultsági értékhatár családos kérelmezők esetén 57.000 Ft-ról 65.550 Ft-ra, egyedül élő
vagy egyedülálló személy esetén 65.550 Ft-ról 74.100 Ftra emelkedett. Az egy család esetében személyenként adható támogatás összege pedig 34.200 Ft-ról 48.450 Ft-ra
emelkedett.
A rendelet értelmében eseti jelleggel, gyermekenként legfeljebb négy alkalommal rendkívüli települési támogatás gyermekvédelmi támogatásként is megállapítható. A
gyermekvédelmi támogatás célja a nehéz anyagi körülmények között élő gyermekek helyzetének javítása, hátrányos helyzetükből adódó nehézségeik kompenzálása, illetve a családok gyermekneveléssel járó kiadásainak enyhítése. Családos kérelmezők esetén az egy főre jutó havi
jövedelmet 62.700 Ft-ban (korábban 37.050 Ft), gyermekét egyedül nevelő személy, vagy nagykorú gyermek esetén 71.250 Ft-ban (korábban 48.450 Ft) állapította meg a
képviselő-testület.
Nemes tevékenység a beteg hozzátartozó ápolása, ezért
minden elismerést megérdemel az, aki munkahelyét feláldozva ápolja beteg hozzátartozóját. Ezen személyek segítése érdekében - a napi 4 órában végezhető keresőtevé-

A gyógyszertámogatás jogosultsági határa és mértéke is
emelkedett.

Jelentős támogatás igényelhető lakótelek vásárlásához.

kenység mellett - a települési ápolási támogatás egy főre jutó havi jövedelemhatára 48.450 Ft-ról 62.700 Ft-ra
emelkedett.
A városépítő nemzedék érdemeit elismerve eseti jelleggel a karácsonyi ünnepeket megelőzően egyszeri év végi támogatást nyújt az önkormányzat. Az ellátásban részesíthetők körének bővítése érdekében családos kérelmezők esetén a támogatás egy főre jutó havi jövedelemhatára
128.250 Ft-ról 131.100 Ft-ra, egyedül élők vagy egyedülállók esetén 156.750 Ft-ról 159.600 Ft-ra emelkedett. Figyelembe véve az év végén jelentkező többletkiadásokat,
további segítséget jelenthet a támogatás mértékének 2.000
Ft-tal történt megemelése. A támogatás összege így családos kérelmezők esetén jogosultanként 17.000 Ft, egyedül
élők vagy egyedülállók esetén 20.000 Ft.
Az önkormányzat a gyermeket nevelő családok megbecsüléseként eseti jelleggel a karácsonyi ünnepeket megelőzően egyszeri támogatásban részesíti a kiskorú gyermeket nevelő családokat. A gyermeknevelés kiadásaihoz
történő hozzájárulás érdekében az egy főre jutó havi jövedelemhatár jelentősen, 71.250 Ft-ról 128.250 Ft-ra, valamint a támogatás mértéke egy kiskorú gyermeket nevelő
család esetén 15.000 Ft-ról 22.000 Ft-ra, két kiskorú gyermeket nevelő család esetén 22.000 Ft-ról 33.000 Ft-ra, három vagy több kiskorú gyermeket nevelő család esetén pedig 29.000 Ft-ról 44.000 Ft-ra emelkedett.
Az önkormányzat hozzájárul a Tiszaújvárosban élő, illetve a városban letelepedni kívánó személyek, családok lakótelek-vásárlásához, és lakóépülettel történő beépítéséhez is. Önként vállalt feladatként, külön ellátási formaként
2021. szeptember elsejétől bevezette az önkormányzati tulajdonú lakótelkek megvásárlásához, valamint azok lakóépülettel történő beépítéséhez nyújtott támogatás lehetőségét.
A tiszaújvárosi kötődésű családok városban tartása, letelepedésük megkönnyítése érdekében a támogatásra jogosultságot szerezhetnek azon nagykorú magyar állampolgárságú házastársak, élettársi kapcsolatban élő, egyedülálló, vagy egyedül élő személyek, akik a kérelem benyújtását megelőzően legalább 1 év folyamatos tiszaújvárosi
lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, vagy akiknek lakó-, vagy tartózkodási helye nem Tiszaújváros közigazgatási területén van, de a kérelem benyújtását megelőzően legalább 10 év tiszaújvárosi lakó-, vagy tartózkodási
hellyel rendelkeztek. A telekvásárlás megkönnyítése érdekében a kamatmentes visszatérítendő támogatás összege
2.000.000 Ft. Figyelembe véve az építkezéssel járó magas
költségeket vissza nem térítendő támogatás is van, szintén
2.000.000 Ft összegben.
Az önkormányzat célja továbbra is a gyermeket nevelő
családok támogatása, ezért szeretne hozzájárulni a gyermek születésével járó kiadások enyhítéséhez is. Önként
vállalt feladatként 2017. január 1-jétől létezik a születési támogatás. A gyermek érkezése minden család életében
nagy változást eredményez, a gyermek születéséhez kapcsolódó kiadások azonban évről-évre növekednek, így a
gyermekvállalás egyre nagyobb anyagi terhet jelent a szülők számára. A gyermeknevelés megemelkedett költségeihez történő hozzájárulás érdekében a születési támogatás mértéke 2022. április 1-től 15.000 Ft-ról 30.000 Ft-ra
emelkedett.
Az önkormányzat önként vállalt feladatként nyújtja a tá-

boroztatási támogatást. A korábbi szabályozás értelmében a támogatás igénybevételére csak a klasszikus értelemben vett táborozáson való részvétel esetén volt lehetőség. Azonban a gyermekek egy része napközis táborokban vesz részt a nyári szünetben. Annak érdekében, hogy a
szociálisan rászorult gyermekek minél nagyobb számban
részesülhessenek az ellátásban, 2022. április 1-től a támogatás igénybevételének lehetősége az önkormányzat által
fenntartott intézmény, valamint állami vagy egyházi köznevelési intézmények, továbbá az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok által szervezett nyári napközis táborban részt vevő gyermekekre is kiterjed. A szünidő tartalmas és hasznos eltöltéséhez, az ezzel kapcsolatos kiadások enyhítéséhez az önkormányzat is igyekszik hozzájárulni, ezért a táboroztatási támogatás egy főre jutó jogosultsági értékhatára családban élő tanulók esetén 48.000
Ft-ról 94.050 Ft-ra, egyedülálló, gyám által nevelt tanulók esetében 57.000 Ft-ról 85.500 Ft-ra emelkedett. A támogatás mértéke nyári napközis tábor esetén tanulónként
12.000 Ft, nyári tábor esetében a táborozási költség 70%a, maximum 30.000 Ft.
A képviselő-testület 2015 májusában fogadta el az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló rendeletet. 2020 februárjában a rendeletben már kedvező módosítások történtek, a fiatal generáció lakásvásárlásának és
családalapításának megkönnyítése érdekében emelkedett
a jogosultsági értékhatár, valamint a visszatérítendő és a
vissza nem térítendő támogatás maximális összege.
Célunk továbbra is a városlakók, illetve a városban letelepedni kívánó fiatalok életkörülményeinek javítása, önálló életük indulásának elősegítése, ezáltal Tiszaújváros lakosságszámának, valamint népességmegtartó képességének növelése. Annak érdekében, hogy a tiszaújvárosi fiatalok, illetve a Tiszaújvárosban lakást vásárolni szándékozók minél szélesebb körben támogatásban részesülhessenek, a szabályozás átalakult. A 2022. július 1-től hatályos
rendelet értelmében a támogatás elnevezése a fiatalok lakás, valamint lakóház vásárlásának támogatására változik.
A magas infláció, az egyre súlyosbodó gazdasági válság,
és ennek hatására a városban is tapasztalható megnövekedett ingatlanárak miatt a visszatérítendő és a vissza nem
térítendő támogatások összegének (visszatérítendő támogatás maximális összege 825.000 Ft, a vissza nem térítendő támogatás maximális összege 800.000 Ft) megemelése és a támogatás feltételrendszerének átalakítása is megtörtént.
A támogatás összege azon kérelmező esetében, aki vagy
akinek
- a kérelem benyújtását megelőzően legalább 2 év folyamatos tiszaújvárosi lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 2.000.000 Ft kamatmentes visszatérítendő és
2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás,
- a kérelem benyújtását megelőzően legalább 5 év folyamatos tiszaújvárosi lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 4.000.000 Ft kamatmentes visszatérítendő és
2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás,
- lakó-, vagy tartózkodási helye nem Tiszaújváros közigazgatási területén van, vagy a kérelem benyújtását megelőzően legalább 2 év folyamatos tiszaújvárosi lakó-, vagy
tartózkodási hellyel nem rendelkezik, de Tiszaújváros közigazgatási területén kíván lakást, vagy lakóházat vásárolni, 4.000.000 Ft kamatmentes visszatérítendő támogatás.
A fiatalok elvándorlásának megakadályozása, illetve a lakáshoz jutásuk segítése érdekében - figyelembe véve az elmúlt időszakban bekövetkezett béremeléseket is - a támogatás egy főre jutó jogosultsági értékhatára egyedül élő,
vagy egyedülálló esetén 299.250 Ft-ról 399.000 Ft-ra, családos esetén 242.250 Ft-ról 342.000 Ft-ra emelkedett.
A támogatásra való jogosultság feltételeinek egyszerűsítése, és a támogatások összegének jelentős megemelése lehetőséget teremt arra, hogy mind a Tiszaújvárosban élő,
mind a városunkban letelepedni kívánó fiatalok otthonuk
megvásárlásához érdemi segítséget kaphassanak.
A szociális területen jelentkező, megoldásra váró feladatok továbbra is a lakhatási feltételek megőrzése érdekében
az eladósodottság enyhítése, a létfenntartáshoz szükséges
alapvető támogatások biztosítása, a munkanélküliségből,
az alacsony jövedelemből eredő anyagi nehézségek kezelése, valamint az egészségügyi problémákkal küzdő, és a
gyermeket nevelő családok, fiatalok letelepedésének segítése. Fenti problémák megoldása, enyhítése érdekében
továbbra is szükséges a már meglévő szociális ellátások
nyújtása, a kötelező és az önként vállalt szociális és gyermekvédelmi támogatási formák fenntartása.
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A nevükhöz méltóan szolgáltattak
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ valamen�nyi szakmai egysége szolgáltatásait az elhúzódó pandémia miatti különleges körülmények között is igyekezett a fenntartó által jóváhagyott szakmai programok
és az éves munkatervek, valamint a járványügyi eljárásrendek szerint biztosítani. A járványügyi intézkedések mellett is minden kérelmező és szociálisan rászoruló személy a szükséges és igényelt személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz hozzájutott.
A koronavírus miatt programok, rendezvények maradtak el, korlátozott volt a személyes kapcsolattartás,
mind a szolgáltatást igénybe vevőkkel, mind a hozzátartozókkal, mind a társintézményekkel, éppen ezért
az elkövetkező időszak fontos feladataként határozta
meg az intézményvezető a kapcsolatok újjáépítését, a
rendszeres napi működés helyreállítását.
Az integrált intézmény szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatást, valamint szakosított szociális ellátásokat nyújt - a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint a Család- és Gyermekjóléti Központ esetében szélesebb ellátási területtel - Tiszaújváros lakói számára.

sok száma, ezek 55%-a Tiszaújvárosból érkezett.
Az időskorúak nappali ellátását az összesen 95 férőhel�lyel működő három idősek klubjában 2021-ben 94 fő vette
igénybe. Az elhúzódó járványhelyzet miatt a klubok napi
jelenléti részvétellel csak június 7-étől működhettek és télen is elmaradtak a nagyobb részvétellel zajló szabadidős
rendezvények, továbbá a szolgáltatás elsősorban a mentális segítségnyújtásra, ügyek intézésére fókuszált, kevesebb lehetőség volt a szabadidő hasznos eltöltésére, a közösségi élet szervezésére
A fogyatékkal élők nappali ellátását biztosító „Esély” Napközi Otthon 16 férőhellyel, két gondozási csoporttal működik. Szolgáltatásait 2020-ban és 2021-ben is 14 fő vette igénybe. Az ellátotti kör évek óta változatlan. A szolgáltatásban az elmúlt év során 6 nő és 8 férfi részesült, akik
egészségi és mentális állapotuktól függően két csoportban
vesznek részt a foglalkozásokon. A koronavírus miatt teljes körű szakmai munkára az idősek klubjaihoz hasonlóan
a napközi otthonban sem volt lehetőség.

Szociális alapszolgáltatások
Az étkeztetésben részesülők száma 2020-hoz viszonyítva
lényegesen nem változott, 2021. december 31-én az étkeztetésben részesülők száma mindössze 55 fővel csökkent.
Az étkezést igénybe vevők (813 fő) továbbra is döntően
maguk szállítják el a napi egyszeri meleg élelmet a főzőhelyről (657 fő), az ebéd házhozszállítását az igénybe vevők 17%-a (138 fő) kérte az elmúlt év során, ők döntően
nők (106 fő), és leginkább 80 év fölöttiek.
A házi segítségnyújtásban 2021. december 31-én az ellátottak száma (76 fő), ami megegyezik az egy évvel korábbi állapottal. Az ellátásban részesülők gondozási óraszáma és a látogatási esetszámok azonban kismértékben
csökkentek, amely részben abból adódott, hogy szociális
segítés iránti kérelmeket a pandémiás helyzet okán nem
fogadhatott be az intézmény. 2021. évben 33 fő került ellátásba és ugyanennyi igénybe vevő esetében szűnt meg a
szolgáltatás. A 2021. december 31-én ellátásban részesülők közül 7 fő részesült szociális segítésben, azaz takarításban, bevásárlásban, ügyintézésben nyújtott segítséget a
gondozónő, a 69 személyi gondozásban is részesülő ellátott esetében pedig az előzőeken túl gondozási, ápolási tevékenységet is ellátott az intézmény. Az év során házi segítségnyújtásban részesülők (109 fő) döntő többsége, közel 79%-a nő, elsősorban 80 év fölötti.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Tiszaújvárosban
és 10 környező településen látta el az intézmény. A feladatellátást szolgáló állami támogatás összege évek óta változatlan, ez 2021-ben 3.944.000 Ft-ot jelentett az intézmény
számára, ami a hívásfogadási rendszer üzemeltetési költségét sem fedezi, így az érintett települések a rendelkezésükre bocsátott készülékekkel arányosan hozzájárulást fizetnek. Az előző évben 170 fő vette igénybe a szolgáltatást, jellemzően nők (84,7%), leginkább 80 év fölöttiek.
2021-ben az ellátottak által kezdeményezett 270 segélyhívó riasztásból 199 volt a segítségnyújtást igénylő riasztá-

elhunyt. A segítő szociális munka eredményeképpen 1 fő
tartós bentlakást nyújtó intézménybe, 2 fő pedig albérletbe költözött.
A nappali melegedő a közvetlen életveszély elhárítása érdekében a téli krízisidőszakban 12 fő számára időszakos
férőhelyeket is biztosít. A szolgáltatás legfontosabb feladata az életmentés, az egészségkárosodás elkerülése. A
koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetre tekintettel
alkalmazott eljárásrendek alapján az éjjeli menedéket és
a nappali ellátást többnyire ugyanaz az ellátotti kör vette
igénybe, 2021-ben 24 fő.
Közterületen 5 fő élt életvitelszerűen, számuk nem emelkedett a korábbi évhez képest. Továbbra is jellemző, hogy
a hajléktalan ellátás intézményeinek igénybevételére a
többszöri intézményi megkeresés ellenére sem motiváltak, pedig az intézmény szakemberei az elmúlt év során is
napi szinten végeztek közterület látogatást annak érdekében, hogy az utcán élők lehetőség szerint intézményi szintű segítséget kapjanak.
2021-ben a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál 1297
fő 9797 esetben részesült valamilyen ellátásban, 2020-ban
1943 fő 6389 esetben. Az adományközvetítés és a csoportmunka jelentősen csökkent a koronavírus-járvány miatt.
A szolgáltatásban részesülők közül az előző évekhez képest kevesebb, 142 fő (74 család) kötött együttműködési
megállapodást az intézménnyel, megállapodás nélkül 451
fő, 390 család vette igénybe az intézmény szolgáltatásait. A Család-és Gyermekjóléti Szolgálatnál a korona-vírus
következtében átalakult szakmai tevékenységek 2021-ben
sem tudtak visszarendeződni a pandémia előtti szintre, ez
is oka lehet az igénybevevői létszám csökkenésének.

Önként vállalt szakosított ellátások
A házi segítségnyújtást 170-en vették igénybe.

A 25 férőhelyes Hajléktalanok Nappali Melegedőjének
szolgáltatásait tavaly 4 nő és 24 férfi vette igénybe. Az ellátást igénybe vevők körének egyre csökkenő részét (2021ben 28%) alkotják azok a hajléktalan személyek, akik korábban az átmeneti ellátásból kiszorultak és tartósan az utcán éltek. Az ellátotti kör egyre nagyobb részét (72%) alkotja a környező településről érkező, halmozott problémával rendelkező személyek csoportja, akiknek lakhatása megszűnt, vagy otthonukat családi konfliktus miatt kellett elhagyniuk. A nappali ellátást igény bevevők átlagéletkora 2021-ben 49 év volt. Az ellátottak a szociális munka
eszköztárával nehezen motiválhatók, a melegedő szolgáltatásai közül főleg pihenés, tisztálkodás és mosás szolgáltatást veszik igénybe. Nagy segítséget jelent számukra az
intézmény adományköz-vetítő tevékenysége, melynek keretében hetente több alkalommal élelmiszert biztosítanak
részükre, valamint pályázati forrásból továbbra is térítésmentesen napi egyszeri meleg étkezést nyújtanak a hajléktalanellátó rendszerben szolgáltatást igénybe vevő hajléktalanok számára.
A nappali ellátásból 2021-ben 9 fő került ki, közülük 2 fő
ismeretlen helyre távozott, 1 fő büntetés-végrehajtási intézetbe került, 1 fő az intézményi együttélési szabályok elutasítása miatt közterületen épített kunyhóba költözött, 1
fő a szolgáltatástól véglegesen eltiltásra került, 1 fő pedig

A 44 férőhelyes „Ezüsthíd” Gondozóházat 2021-ben 73
fő vette igénybe, az ellátást igénybevevők 79%-a nő, döntően 75 év fölötti. 2021. december 31-én felvételre mindössze 1 fő várakozott, ugyanakkor a gondozóház kihasználtsága a korábbi évekhez viszonyítva tovább csökkent, a
múlt évben 60 %-os volt. A koronavírus járvány következtében ugyanis a felvételi zárlat miatt nem vehetett fel új
ellátottat az intézmény, azt követően pedig a betegek izolációjának biztosítása érdekében nem töltötték fel a férőhelyeket. A járványügyi szabályok és előírások, valamint
minden elővigyázatosság ellenére 2021 elején öt lakó fertőződött meg koronavírussal, akik közül három fő sajnos
elhunyt.
A 20 férőhelyes „Ezüsthíd” Idősek Otthonában az elmúlt
évben 32 fő vette igénybe a szolgáltatást. Tizenkét esetben szűnt meg az ellátás, és szintén 12 fő esetében kezdődött meg. Az igénybe vevők 87%-a 80 év fölötti, 84%-a nő
volt, az átlagéletkor 84 év. 2021. december 31-én felvételre 20 fő várakozott (2020. december 31-én 21 fő). Az idősek otthona iránti ellátási igényeket az intézmény továbbra sem tudja kielégíteni.
A 17 férőhelyes Hajléktalanok Átmeneti Szállásán 2021ben csekély mértékben változott a létszám, mely visszavezethető a koronavírus-járvány miatti szigorú elhelyezési szabályokra. 2021-ben összesen 15 férfi és 1 nő vette igénybe az átmeneti szállást, az ellátásból nem került
ki senki és új felvételt sem nyert senki. A szálló 94%-os
kihasználtsággal működött, egy női férőhely szinte egész
évben kihasználatlan volt.

Tárgyi és személyi feltételek

A 44 férőhelyes Ezüsthíd Gondozóház 2021-ben összesen 73 főnek nyújtott ellátást.

Jelentős beruházás, eszközbeszerzés nem történt, de az elhasználódott berendezési tárgyak, eszközök pótlása folyamatos volt. 2021-ben ugyan már rendelkezésre álltak védőeszközök a járvány leküzdéséhez, de a szakmai anyagok jelentős részét továbbra is a gyógyszerek, vegyszerek,
védőeszközök beszerzésére fordította az intézmény.
Az intézmény jóváhagyott álláshelyeinek száma 2021. december 31-én 96 volt. A szakmai tevékenységet ellátók
száma 82 fő, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám 10 fő. 2021-ben nagy létszámingadozás volt az intézményben, 19 munkavállalónak szűnt meg a közalkalmazotti jogviszonya, az új belépők száma 14 fő volt. A
házi segítségnyújtásban foglalkoztatott szociális gondozók, valamint az óvodai és iskolai szociális segítők között
szinte állandó volt a létszámhiány. A gondozóházban és az
idősek otthonában négy ápoló jogviszonyát azért kellett
megszüntetnie az intézménynek, mert nem rendelkeztek
koronavírus megbetegedés elleni védőoltással.
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Közrendünk, közbiztonsági helyzetünk
2021-ben mind a megyei rendőr-főkapitányság, mind
a helyi rendőrkapitányság élén változás történt. 2021.
szeptember 1-jei hatállyal dr. Kiss Attila rendőr vezérőrnagyot nevezték ki a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság vezetésére, 2021. október
1-től dr. Ongai Péter alezredes kapott megbízást a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság irányítására. Az új
kapitány a képviselő-testület májusi ülésén adott számot városunk közrendjéről, közbiztonsági helyzetéről.
A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma Tiszaújvárosban 2021-ben az előző évi 236-ról 230ra csökkent. A közterületen elkövetett bűncselekmények
száma 2021-ben 107 volt, ami az előző évi 93 esethez képest emelkedést mutat. Ebben szerepe van a beruházások
miatti megnövekedett személy- és járműforgalomnak. A
kiemelten kezelt 14 bűncselekmény (emberölés, testi sértés, kiskorú veszélyeztetése, embercsempészés, garázdaság, önbíráskodás, kábítószerrel visszaélés, lopás, rablás,
kifosztás, zsarolás, rongálás, orgazdaság, jármű önkényes
elvétele) száma a tavalyi 112-ről 115-re emelkedett.
A kiemelt bűncselekmények közül a regisztrált lopások
száma 60-ról 77-re emelkedett, melyekhez hozzájárult a
gazdasági térségben történt vagyon elleni cselekmények
száma, amelyeket késve észleltek. Önbíráskodás 1 alkalommal történt. Garázdaság a 2020-ban regisztrált 28
esetről 25-re csökkent. Kiskorú veszélyeztetése 2021-ben
nem volt. Rongálás a 2020. évi 10 esetéhez képest 4 esettel volt kevesebb.

Dr. Ongai Péter és dr. Kiss Attila.

A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli bűncselekmények közül kiemelendő a járművezetés ittas állapotban bűncselekmények száma (45 eset), amely a 2020. évi
adatokhoz (42 eset) viszonyítva némi emelkedést mutat.
A bűnügyi helyzet megítélésében jelentős szerepet játszanak a lakosság szubjektív biztonságérzetét jelentősen
befolyásoló bűncselekmények. Az egyik ilyen ügy volt
a nyomozóhatóság által eredményesen felderített, Tiszaújvárosban elkövetett katalizátorlopások esete. A másik
közérdeklődésre számot tartó ügy a 2021 szeptemberében egy 14 év alatti személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntett kísérlete volt. A cselekményt elkövető külföldi állampolgárt a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai rövid idő belül beazonosították és elfogták, őrizetbe vették, majd letartóztatták. A harmadik kiemelt eset ugyancsak 2021 szeptemberében volt. Tiszaújváros egyik szórakozóhelyén élet elleni bűncselekményt
követtek el, melyben a sértett elhalálozott és további személyek sérültek meg. Az elkövetők felderítése és elfogása
rövid időn belül megtörtént a megyei rendőr-főkapitányság és más rendőrkapitányság munkatársainak bevonásával. A nyomozást a megyei rendőr-főkapitányság végzi.
A beszámolóban helyet kapott a bűnüldöző munka értékelése is. A nyomozás eredményességi mutatója az előző
évhez képest 73,3%-ról 68,7%-ra csökkent.
A közlekedésbiztonsági helyzetet vizsgálva azt láthatjuk,
hogy a rendőrkapitányság illetékességi területén a személyi sérüléssel járó balesetek számában az előző évhez képest növekedés tapasztalható. 2020-ban 47, az elmúlt évben pedig 49 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset következett be. Az anyagi káros balesetek száma 9%-kal csökkent az előző évhez képest. Tiszaújváros
területén kifejezett baleseti gócpont nem jelölhető meg,
ugyanakkor a korábbi években bekövetkezett személyi
sérüléssel járó baleseteket tekintve kiemelt figyelmet fordít a rendőrség a közlekedési szabályok betartására a város gyalogátkelőhelyein, a nagyobb parkolókban, a kör-

forgalmaknál, illetve a város olyan periférikus helyein,
ahol az ittas járművezetők hatékonyan szűrhetőek.
A meghatározott havi migrációs ellenőrzések alkalmával
a járőrök a 35-ös számú főútvonal Tisza-híd előtti útszakaszán hajtottak végre ellenőrzéseket. Ezen razziák során
leggyakrabban a kisteherautókat és külföldi hatósági jelzésű gépjárműveket vizsgálták. Az elmúlt évben illegális migrációval összefüggésben rendőri intézkedésre nem
volt szükség.

Közúti ellenőrzésen.

Tavaly a rendőrkapitányság 12 esetben élt a bíróság elé
állítás lehetőségével, az elrendelt 58 elővezetésből 26-ot
hajtottak végre sikeresen. A helyszíni bírságolások száma
emelkedett, 2021-ben 473, míg 2020-ban 360 alkalommal alkalmazták.
A járőrútvonalak kialakításánál, illetve a napi eligazítások során minden esetben figyelembe vették a fokozottan
veszélyeztetett területeket, különös tekintettel a MOL poliol projekt keretében történő beruházásokra. A kapitányság munkatársai a Tisza Triatlonon, illetve a Tiszaújvárosi Triatlon Napok rendezvénysorozaton is láttak el biztosítási feladatokat. A rendezvényeken rendkívüli esemény
nem történt.
A létszámhelyzet és a technikai ellátottság megfelelő,
ugyanakkor a 100 ezer lakosra jutó rendőri létszám az
egyik legalacsonyabb a megyében. (Idén 16 fős létszámfejlesztés volt.)
A koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzettel
kapcsolatos feladatok rendkívüli terhet róttak a rendőrkapitányság mindennapi ügyvitelére, különös tekintettel
arra, hogy a városba érkező nagyszámú külföldi munkavállaló és a külföldről visszatérő magyar állampolgárok
is hatósági házi karanténba kényszerültek. A korlátozá-

sokkal kapcsolatos szabályok betartatásában a Készenléti
Rendőrség és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság munkatársai nyújtottak segítséget.
A kapitányság illetékességi területén 3 Körzeti Megbízotti (a továbbiakban: KMB) Csoportot alakítottak ki, a Tiszaújvárosi KMB Csoport 8 fővel, a Hejőpapi KMB Csoport 6 fővel, a Mezőcsáti KMB Csoport 5 fővel, így a
körzeti megbízottak a tevékenységük során a rendőrkapitányság illetékességi területét teljesen lefedik. A körzeti megbízottak nyomozati munkát nem folytatnak, de folyamatos kapcsolattartásukkal jelentős mértékben hozzájárulnak a sikeres felderítésekhez.
A szabálysértési feljelentések száma a rendőrkapitányságon 1,6 %-kal növekedett, az iktatott szabálysértési ügyek
száma 1408-ról 1430-ra emelkedett. A helyszíni bírság
végrehajtási eljárások száma 891-ről 1079-re növekedett.
Legnagyobb számban a gépi meghajtású járművel elkövetett közúti közlekedés szabályainak megsértése, valamint a közterületen szeszesital fogyasztással kapcsolatos
szabálysértések fordultak elő, illetve veszélyhelyzeti szabálysértések is előfordultak.
A kábítószerrel való visszaélés bűncselekmény megelőzése és visszaszorítása érdekében az elmúlt évben a Bűnügyi Osztály a Rendészeti Osztállyal közösen 24 alkalommal tartott éjszakai ellenőrzést Tiszaújváros szórakozóhelyein.
Tiszaújváros önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a
rendőrség feladatellátásának elősegítésére. Évtizedek óta
kiváló az önkormányzat és a rendőrség közötti együttműködés. Az önkormányzat a lehetőségekhez mérten anyagilag is segíti a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság munkáját, ezért a feladatok színvonalas ellátása érdekében 2021ben a következő támogatásokat szavazta meg részükre a
képviselő-testület:
- 10.000.000, illetve 500.000 Ft-ot biztosított számukra
működési célú támogatás formájában (mely magába foglalja az éjszakai járőrszolgálat és a kamerás térfelügyeleti
rendszer működtetését), továbbá 300.000 Ft működési célú támogatást biztosított a „Sulizsaru” programra.
- 2.000.000 Ft további kiegészítő működési támogatást
nyújtott az éjszakai járőrszolgálat ellátására,
- a kapitányság vizesblokkjainak felújítására 2.000.000 Ft
felhalmozási célú támogatást biztosított.
A fentieken túl a polgármester 2021 decemberében 20 főt
kimagasló teljesítménye és emberi helytállása elismeréseként a városi jutalmazási keret terhére jutalomban részesített.
Összességében elmondható, hogy országos viszonylatban
városunk bűnügyi helyzete továbbra is kedvező.

Vízen, vízben, biztonságban
A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság, Vízirendészeti Rendőrőrs Tokaj működési területe kiterjed a folyó Tiszaújvárost érintő szakaszára is, ahol állandó vízirendészeti körzeti megbízotti szolgálati helyet működtetnek.
A működési területen a közrend és a vízi közlekedés biztonsága megfelelőnek mondható. A rendőrőrs területén vis�szatérő bűncselekmény az orvhalászat, a vagyon elleni bűncselekmények, amelyek legtöbbször hal, fa, illetve vízi
jármű eltulajdonítását jelentették.
A Tiszaújvárost érintő folyószakaszon orvhalászat jellegű bűncselekmény nem történt, és nem indult büntetőeljárás
ittas vízijármű-vezetés miatt. Tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos eljárás nem indult, a helyszíni bírsággal
szankcionált személyek száma sem jelentős Tiszaújváros térségében.
A rendőrőrs külön figyelmet fordított a Magyarországon 2020-tól elindult, és 2021-ben egyre gyakoribbá váló nyaralóhajós turizmusra. Tiszaújváros a víziközlekedés szempontjából is kiemelten frekventált, illetve a sporthajósok
kedvelt útvonala akár a Tisza-tó, a Felső-Tisza, akár a Bodrog megközelítésére, így a balesetek fokozott kockázata
állandóan jelen van.
A Tiszán megnövekedett a teherhajó forgalom is, mivel a MOL poliol üzem építéséhez rendszeresen érkeztek vízi
úton alkatrészek a kifejezetten erre a célra kiépített ideiglenes rakodóhelyre. A megnövekedett forgalom kiemelkedő rendészeti feladatokkal járt, de szabálysértést, jogsértést nem tapasztaltak, és a teherszállítmányozás baleset nélkül lezajlott.
A turisztikai idény előtt a társhatóságok bevonásával átfogó kikötő ellenőrzést hajtottak végre, többek között
az állami üzemeltetésű Tiszaújváros MAHART kikötőnél, valamint a magán üzemeltetésű Sziget Kikötő Kft.
kikötőjében is, a kikötők rendelkeztek üzemeltetési engedéllyel, működésük a hatályos jogszabályoknak megfelelt.
A hatóság az idegenforgalmi szezonban különösen a
hétvégéken volt jelen szolgálati hajóival a frekventált
vízterületeken, városunkat érintően is. A rendőrőrs illetékességi területén két esetben történt vízbefulladás,
vízi közlekedési baleset egy alkalommal következett
be, de egyik sem térségünkben volt.
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Hagyományok és újdonságok a kulturális életben
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtárban
(TMKK) a járványhelyzet, illetve a kihirdetett veszélyhelyzet korlátozásai miatt az intézmény működését
megalapozó stratégiai terv szerinti szakmai tevékenység csak részben, vagy a korábbi évek gyakorlatától eltérő, rendhagyó módon valósulhatott meg 2020-ban és
2021-ben.

Közművelődési terület

továbbá újjászerveződött a Derkovits Fúvószenekar. Az
országos kezdeményezésű Kultúrházak éjjel-nappal rendezvényen a látogatók mindkét évben betekinthettek az
amatőr művészeti csoportok tevékenységeibe. Az intézmény a hagyományoknak megfelelően, ugyanakkor a járványhelyzethez igazodóan valósította meg szakmai felkészítő táborát az amatőr művészeti csoportok részvételével,
továbbá napközis táborok lebonyolításával segítette a bemutatókra történő intenzív felkészülésüket. Új szolgáltatásként kézműves-, illetve tánc- és élmény nyári napközis
táborokat szervezett gyermekek részére.
A művelődési központ színvonalas szakmai munkáját a
partner szervezetek és a programokon résztvevők elégedettségi felmérésekben megfogalmazott visszajelzései, továbbá a 2020. január 22-én második alkalommal átvett
Minősített Közművelődési Intézmény Cím szakmai elismerés igazolja.

Könyvtári terület

A hagyományos rendezvények egyike: Színház Határok
Nélkül.

Az intézmény közművelődési alapszolgáltatásokat biztosító szakmai egységeinek szervezésében - figyelembe véve a Tiszaújváros Kulturális Stratégiájában megfogalmazott célkitűzéseket - új kezdeményezésként több ismeretterjesztő rendezvény (Diákműhelyek, Korbely festőkurzus, Harmónia előadás), továbbá az ifjúság igényeit szolgáló Társasjáték Klub indult. A hagyományoktól eltérően,
a járványügyi korlátozásokhoz igazodóan rendezték meg
az állami és nemzeti ünnepek városi szintű megemlékezéseit, továbbá hangsúlyosabbá váltak az érdeklődők szélesebb körét elérő, szabadtérre szervezett rendezvények
(Gasztro korzó, Hal a placcon, Adventi hangolódás, Terasz party, Mozizzunk együtt!).
A közösségi szolgáltatás köre kibővült az online térben elérhetővé tett tartalmakkal a „Maradj otthon” menü intézményi honlapon való létrehozásával. A képzőművészeti
alkotások bemutatására alkalmas három kiállítótér (Városi Kiállítóterem, Derkó MiniGaléria, Óvárosi KULT Galéria) mellett több kiállítás virtuális formában, továbbá rendhagyó, szabadtéri keretek között valósult meg.
A programok szervezésén, megvalósításán túl a művelődési központ számára továbbra is kiemelt feladatként jelentkezett az amatőr művészeti csoportok színvonalas működési feltételeinek biztosítása. Annak ellenére, hogy az elmúlt időszak jelentős részében a művészeti csoportok is az
online térben működtek, kiemelkedő szakmai elismerésben részesültek mind a néptáncegyüttesek, mind a mazsorett csoportok, illetve a Bokréta Citerazenekar. A közösségi felelősségvállalás szép példája, hogy a díszítőművészeti és a foltvarró csoportok a járványhelyzethez igazodva
önkéntes munkában, jótékonysági céllal maszkokat varrtak, továbbá környezetbarát bevásárlótáskákat készítettek,
a Kulissza Játékszín verses, mesés, énekes produkciókkal
volt jelen a közösségi médiában. Az alkotóközösségek köre bővült, megalakult a Tiszaújvárosi Képzőművész Kör,

Újjászerveződött a Derkovits Fúvószenekar.

A Hamvas Béla Városi Könyvtár és fiókkönyvtárai - az olvasói igényeket figyelembe vevő - kiegyensúlyozott állománygyarapításnak köszönhetően 121.551 db-os könyvtári állománnyal zárta a tavalyi évet. A nyilvános könyvtári feladatokat ellátó intézményegység a dokumentumok
beszerzése során az önkormányzati forrás mellett az érdekeltségnövelő támogatás lehetőségével is élt, továbbá a
beszámolási időszakban is kedvezményezettje volt a Márai-, illetve a Könyvet a könyvtáraknak programnak, valamint a Nemzeti Kulturális Alap folyóirat-támogatási programjának.
Az intézmény a járványhelyzetből adódó korlátozó intézkedések miatt újratervezte dokumentum-szolgáltatási és
olvasásnépszerűsítő, kultúraközvetítő tevékenységét. A
megyében elsőként vezette be az ablakos kölcsönzést, újragondolta a „Könyvet házhoz” szolgáltatását, meghirdette „Az év könyvhajhásza” akciót, Strandkönyvtárat nyitott. Online szolgáltatásaiban jelentős minőségi és men�nyiségi fejlődést ért el, a távhasználatok száma markánsan
megnövekedett. Saját tartalmak előállításában több innovatív megoldást alkalmazott: blogsorozatokat indított, dokumentumajánlókat állított össze, virtuális bemutatókat,
online kiállításokat készített, e-tananyagot állított össze.
A Digitális Jólét Program keretében folytatta a korábbi években megkezdett digitális kompetencia fejlesztését szolgáló ismeretátadást. A hagyományos olvasáskultúra-fejlesztő és egyéb, az önismeretet, kommunikációt fejlesztő könyvtári foglalkozások mellett új kezdeményezésként szervezték meg az „Inkább könyvet” könyvklub foglalkozásait.
A könyvtári szakmai egység a szervezet- és szolgáltatásfejlesztés területén nyújtott kiemelkedő színvonalú szakmai munkája eredményeként 2021-ben második alkalommal nyerte el a Minősített Könyvtár címet.

Helytörténeti Gyűjtemény
A közérdekű muzeális gyűjteményként működő intézményegység munkatársai a gyűjtemény anyagának nyilvántartását a jogszabálynak megfelelően papíralapú lel-

tárkönyvekben és elektronikusan a HunTéka-M múzeumi
integrált rendszerben vezették. A Széchenyi úti új raktárban folytatódott a fotó- és dokumentumállomány központosítása. Megkezdődött a 2019-ben a gyűjteményhez került TVK archívum feldolgozása, melynek raktározásához
szükséges tárolóeszközök és csomagolóanyagok beszerzéséhez a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott sikeres
pályázat biztosított forrást. Az elmúlt két évben mindös�sze 5 múzeumpedagógiai foglalkozás szervezését tette lehetővé a járványhelyzet. A múzeumpedagógiai tevékenység, illetve az egyéb rendezvények mellett összesen 5 új
időszaki kiállítást rendezett a gyűjtemény, amelyhez kötődően 72 tárlatvezetést tartottak két év alatt.
A múzeumi feladatokat ellátó szakmai egység a helyi értékekre vonatkozó saját kutatómunkát végzett a Települési Értéktár Testület számára, folytatódott a város történetével kapcsolatos levéltári kutatás is. Az intézmény honlapján létrehozott „Maradj otthon” blogsorozatban 7 szakmai
cikket publikáltak.

Tiszaújvárosi Települési Értéktár Testület
A helyi értékek feltárása és bemutatása tekintetében az intézmény tovább folytatta a Tiszaújvárosi Települési Értéktár Testület működtetésével kapcsolatos feladatokat. A
Testület 1 helyi értéket vett fel Tiszaújváros Települési Értéktárába a beszámolási időszakban. A korábbiakban a Települési Értéktárba került helyi értékek közül 3 érték bemutatásáról készült kisfilm a Tisza Média Kft. munkatársainak közreműködésével, továbbá folytatódott a Tiszaújvárosi Sport Club Természetjáró Szakosztályával együttműködésben megvalósuló „Értékséta a természetben” elnevezésű program. A pandémiás helyzethez igazodva az
„Ismerjük meg helyi értékeinket” című kiállítássorozat elérését az online térben tették lehetővé.

Értéksétán a természetben.

Feltételrendszer
Az intézmény működéséhez szükséges pénzügyi forrásokat alapvetően a fenntartó önkormányzat biztosította, a
járványhelyzet figyelembevételével tervezett saját bevételek kedvezően, a tervezett előirányzatot meghaladó szinten teljesültek, bevételeit pályázati forrásokkal is sikerült
gyarapítania.
Az engedélyezett álláshelyek száma a beszámolási időszakban 35 álláshely volt. Szakmai tevékenységet 26 fő
látott el, szakmai tevékenység segítéséhez kapcsolódó feladatokat a 2020-ban 7 fő, 2021-ben 8 fő végzett.
Az elmúlt két évben végzett felújítási, korszerűsítési munkálatok során a művelődési központ és a Városi Kiállítóterem épületében egy-egy épületrész burkolatát újították fel,
míg a Hamvas Béla Városi Könyvtárban megtörtént a telefon és internet kábelhálózatának teljes felújítása, továbbá
egyes helyiségek szalagfüggönyeit újra cserélték.
Az intézmény saját költségvetési forrásaiból, a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból, pályázati forrásból, illetve a kulturális stratégia végrehajtásához biztosított önkormányzati éves keretből a szakmai munkát segítő berendezéseket, felszereléseket, bútorzatot, elektronikai
eszközöket, az amatőr művészeti csoportok számára szakmai eszközöket, viseleteket, hangszereket szerzett be.
A TMKK az előző években kialakított jó kapcsolatot fenntartotta a városban működő intézményekkel, szervezetekkel. Az intézmény havi programajánlója, plakátjai, szórólapjai, weblapja, közösségi oldala, valamint a helyi és a
megyei média segítségével tájékoztatta az érdeklődőket
programjairól.
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8. oldal

Önkormányzati felújítások, beruházások
2020.
1. A Szivárvány Óvoda keleti oldalán lévő járda aszfaltozott felülete több helyen felfagyott, repedezett volt és botlásveszélyes. A rekonstrukció során megújult a járda felülete, mely térkő-burkolatos kialakítást kapott. A járda felújításával együtt járt a hozzá kapcsolódó, korábban tipegőlapos
három bekötőjárda felújítása is, mely szintén térkő burkolatot kapott.
2. Megtörtént 2020 tavaszán a református óvoda villamos hálózatának teljes felújítása, valamint az
intézményben a távfelügyeleti rendszer rekonstrukciója.
3. 2020 nyarán valósult meg a Sajó úti csatornánál egy csőhíd építése, valamint vízvezeték átkötése, ezzel egyidejűleg a gyalogos áteresz elbontása, így gyorsabb lett a csapadékvíz levonulása a
nyílt árokban.
4. Megvalósult a Szent István - Mátyás király utak kereszteződésében, valamint az Örösi út és a
Tesco kereszteződésében az intelligens gyalogos átkelőhelyek kiépítése, biztonságosabbá téve ezáltal a gyalogos közlekedést a két forgalmas átkelőhelyen.
5. Megújult a Széchenyi és a Hunyadi általános iskola külső homlokzata, mely hőszigetelést is kapott, és mindkét helyszínen megvalósult a tető hő- és vízszigetelése. A Hunyadi iskola tetejére napelemet is felhelyeztek, a földszinten pedig mozgássérült WC-t alakítottak ki.
6. A Munkácsy Mihály út 42-48. számú épület mögötti játszótéren öntött gumiburkolattal ellátott,
kétállásos hintákat építettek be. Ezen a játszótéren, valamint a Király közben a homokozó fölé napvitorlákat telepítettek.
7. A Bethlen Gábor úti játszótérre 3 db kültéri fitnesz eszközt telepítettek gumi burkolattal ellátott
felületre.

A Keleti lakóövezetben építési telkeket alakítottak ki. Út és járda épült, valamint kiépült a közvilágítás, a csapadék-, ivóvíz- és szennyvízhálózat is.

2021.
1. 2021 tavaszán elindult a Keleti lakóövezet kialakítása, mely magában foglalta 3 út, mellette
egyoldalú járda megépítését, valamint a csapadékvíz-hálózat és közvilágítás kiépítését, ivóvíz- és
szennyvízhálózat, valamint a bekötővezetékek megépítését.
2. Szintén tavasszal kezdődött a Szent István út 1-11. mögötti terület rekonstrukciója, ennek keretében új parkolók, utak, járdák, gyalogátkelőhely és játszótér kivitelezése valósult meg, valamint
megújult a közvilágítás.
3. 2021-ben elkészült az Ifjúsági parkban egy streetball pálya az MKOSZ „Szabadtéri Pályák Kihelyezési Programja” keretében.
4. Ősszel megkezdődött a Kőszegi úton az ivóvíz- és szennyvízhálózat kiépítése, mely 2022 januárban zárult le.
5. Több játszótéren (Dózsa György úti, Hajdú téri, Építők úti) megújultak a gumiburkolatok és több
helyszínen új játékelemet helyeztek ki.
6. 2021-ben megújult a karácsonyi díszvilágítás, melynek keretében a Városközponti térre új világítóelemeket szereztek be (diótörő, hóember, ajándékdoboz, kapu), megújultak a faházak a téren,
valamint a betlehemi jászol.

A Szent István út 1-11. sz. épület mögötti terület rekonstrukciója során parkolók, utak, járdák épültek, megújult a közvilágítás, a zöldfelület, a játszótér is.

2022.
1. A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében egy C típusú kondipark létesítésére nyert pályázaton az önkormányzat, melynek eredményeként a Király közben egy kondipark
létesült az év elején.
2. A Lévay utca 1-11. szám előtti terület rekonstrukciója kezdődött meg ez év tavaszán. Megújul
a parkoló, járda, kerékpárút és a garázsok előtti terület, megvalósul a csapadékvíz elvezetése is.
3. A Szent István úti parkolóállások felújítása keretében az út páratlan oldalán lévő, korábban merőleges gépjármű beállóhelyek a könnyebb használhatóság miatt ferde állásúak és szélesebbek lettek. Ez érinti a Szent István út 1-11, a Sárga üzletház, illetve a Rossmann előtti területet. A felújítás révén a mozgáskorlátozott parkolók is átalakultak, úgy, hogy méretük és kialakításuk megfeleljen a hatályos jogszabályoknak.
4. A Verebély út 9. szám előtti területen megújul a korábbi töredezett, botlásveszélyes betonozott
felület, mely térkőborítást kap.
5. A Perényi úton a közvilágítás bővítésére április közepén átadták a munkaterületet, a beruházás
keretében két oszlopot állítanak be két lámpatesttel.

Tisza-part városrészben, a Verebély út 9. szám előtt megújul a korábbi betonozott felület, amely térkőborítást kap.

Megújult a karácsonyi díszvilágítás, ennek részeként új világítóelemeket helyeztek el a Városháztéren, és megújultak a faházak is.
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A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
beruházásai, fejlesztései
2019

Épület
megnevezése

„Napsugár”
Bölcsőde

Ezüsthíd
Gondozóház
Ezüsthíd Idősek
Otthona
Hamvas Béla
Városi Könyvtár

Munka leírása

Nettó

Bruttó

4 117 680 Ft

5 229 454 Ft

6 220 891 Ft

7 900 532 Ft

4 638 757 Ft

5 891 221 Ft

4 311 802 Ft

5 475 989 Ft

4 309 276 Ft

5 472 781 Ft

1 544 259 Ft

1 961 209 Ft

1 544 722 Ft

1 961 797 Ft

1 548 460 Ft

1 966 544 Ft

4 364 825 Ft

5 543 328 Ft

3 498 378 Ft

4 442 940 Ft

4 795 069 Ft

6 089 738 Ft

3 125 110 Ft

3 968 890 Ft

741 723 Ft

941 988 Ft

Nettó

Bruttó

928 500 Ft

1 179 195 Ft

363 224 Ft

461 295 Ft

363 224 Ft

461 295 Ft

441 430 Ft

560 616 Ft

2 561 134 Ft

3 252 640 Ft

413 224 Ft

524 795 Ft

1 310 600 Ft

1 664 462 Ft

2 822 798 Ft

3 584 953 Ft

472 339 Ft

599 870 Ft

3 321 347 Ft

4 218 111 Ft

951 192 Ft

1 208 014 Ft

823 100 Ft

1 045 337 Ft

2 878 646 Ft

3 655 880 Ft

Munka leírása

Nettó

Bruttó

Konyhafejlesztés
Iroda padlóburkolat
felújítása
Tetőszigetelés, csapadékvíz elvezetés
javítása

12 883 431 Ft

16 361 957 Ft

665 044 Ft

844 606 Ft

12 024 385 Ft

15 270 969 Ft

Tető oromdeszkázatának javítása, felületvédelme
3 terasz burkolása
4-es pavilon
gyermek vizesblokk
felújítása
5-ös pavilon
gyermek vizesblokk
felújítása
6-os pavilon
gyermek vizesblokk
felújítása
4-es
személyzeti
mosdó felújítása
5-ös
személyzeti
mosdó felújítása
6-os
személyzeti
mosdó felújítása
Konyhai belső nyílászárók cseréje
Zuhanyzó és konyhai wc felújítása
Konyhai belső nyílászárók cseréje
5 irodába klímaberendezés telepítése
Laminált parketta
csere irodában

A Napsugár Bölcsőde gyermek vizesblokkja.

2020
Épület
megnevezése

Munka leírása

Kapuk
felújítása,
csepegtető járda
Tündérkert óvoda
Csoportszoba
klimatizálása
Csoportszoba
klimatizálása
Szivárvány óvoda Gyermek
mosdókban
gyorsöblítők cseréje
Felnőtt mosdó felújítása + egy kialakításával
Bóbita óvoda
Csoportszoba
klimatizálása
5 helyiségben
burkolatcsere
"Őszirózsa"
Idősek Klubja
Vizesblokk
felújítása
2 helyiség
légkondícionálása
Esély
Fogyatékosok N.O. Ebédlő mellett vizesblokk kialakítása
Derkovits Művelő- 2 gazdasági iroda
dési Központ
burkolatának cseréje
Tiszaszederkényi Ady úti garázsokban
Műv. Ház
ajtók cseréje
Hunyadi Mátyás Konyhai öltöző
Iskola
felújítása

A Szivárvány óvoda konyhája.

Az Őszirózsa Idősek Klubjának vizesblokkja felújítás előtt és után.

2021
Épület
megnevezése
Szivárvány óvoda
Kazinczy
Közösségi Ház
Kazinczy
Közösségi Ház

A Bóbita óvoda mosdója felújítás előtt és után.

9. oldal
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10. oldal

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
beruházásai, fejlesztései
Megnevezés

Költségkeret (Ft)

2020.
HMB 4,5 aszfaltkonténer használatba adása
Egyedi gyártású utánfutó használatba adása
Symplex típusú hulladékgyűjtők
beszerzése és kihelyezése
"Zöldülő Tiszaújváros" 2020. őszi fatelepítés, ill. a 2020.
évben telepített növényzet utógondozási feladatai
Karácsonyi díszkivilágítás használatba adása
200 E Ft alatti eszközök beszerzése

16 453 000
1 810 000
1 528 242
4 004 335
997 000
8 779 000

Okos, interaktív játszótér.

2021.
A "Zöldülő Tiszaújváros" program keretében
pázsitfelújítás és fatelepítés
Yalp Sona interaktív játék telepítése
"Tiszaújváros Szent István út rekonstrukció"
projekt növényültetési munkái
ISUZU M21E Heavy Euro típ. Tehergépjármű
használatba adása
Kubota G23 LD typusú fűnyíró használatba adása
Elárusító faház használatba adása - 4 db
Karácsonyi új látványelemek használatba adása
Betlehemi jászol használatba adása
Betlehemi jászol összeszerelése
Fatelepítés Tiszaújváros közparkjaiban
200 E Ft alatti eszközök beszerzése

4 799 577
18 560 616
3 600 000
13 622 000
7 000 000
12 850 000
497 718
2 000 000
4 000 000

Több mint 10 millió forintból fásítottak.

2022.
Hajdú tér 3. sz. alatti játszótéren lévő játszóelem
felújítása
Vízműtelepen és Szennyvíztelepen kerítés javítása
KUBOTA G21 típusú fűnyíróhoz vágóasztal
használatba adás
MAKITA bontókalapács
ALUTENT rendezvénysátor
Dísztó úszó szökőkút balansz tartály csere 10 db
200 E Ft alatti eszközök beszerzése

Összesen:

304 800
883 539
671 000
955 000
1 283 000
726 000
4 438 000

135 990 841

Az aszfaltkonténert 2020-ban szerezték be.

A TiszaSzolg 2004 Kft. felújításai, beruházásai
A Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő közelében kandeláberes világítással ellátott, összesen 41 db szilárdburkolatú parkoló kialakítása (5 db mozgáskorlátozott), nettó
33.868 eFt értékben.
A Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőben és a Termál
Kempingben nettó 6 mFt értékben WIFI hálózat kiépítése.
A társaság székhelyén található ügyfélszolgálati irodák
könnyebb megközelíthetősége érdekében akadálymentesítési munkák 1.260 eFt értékben.
A Szent István és a Mátyás király utak kereszteződésében
80 m nyomvonalon 160 m távhővezeték cseréje 15.573
eFt értékben a biztonságos melegvíz- és távhő-szolgáltatás érdekében.
502 m nyomvonalon 1.004 m cső cseréje a saját kivitelezésű távhőrekonstrukcióként a Juhar közben. A közel 46

Egy kilométernyi vezetéket cseréltek ki a Juhar közben.

millió Ft nettó értékű beruházás során a biztonságos melegvíz és távhő szolgáltatás érdekében új, szigetelt, tartós
szerelvények és vezetékeket építettek be.
Elkezdődött az ipari park záportározójának 2.800 m3-el
történő bővítése, így összesen 5.300 m3-nyi csapadákvizet lesz képes befogadni. A 25 mFt értékű beruházás csökkenti a villámárvizek kialakulásának veszélyét. A szivat�tyúházhoz vezető út kivitelezése jelenleg is zajlik.
A Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőbe új, Luxura X7
típusú fekvő szolárium beszerzése 5,5 mFt értékben.
Nettó 23.707 eFt értékben a 280 m3-es gyógyvizes medence kültéri része 25 m3-el bővült. A beruházás célja a
vendégek elégedettségének növelése mellett a termálvízmérleg optimalizálása, a rendelkezésre álló gyógyvíz minél hatékonyabb felhasználása.

A záportározó csökkenti a villámárvizek veszélyét.

A kültéri gyógyvizes medence 25 köbméterrel bővült.
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11. oldal

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.
beruházásai, fejlesztései
2020.
FELADAT MEGNEVEZÉSE
* Játékcsarnok-Edzőterem-Uszoda épületegyüttes energetikai korszerűsítése.
Új kút fúrása a centerpálya és a III. sz. labdarúgópálya locsolására.
Aszteliteniszcsarnok világításának és padlózatának teljes felújírása (Tiszaújvárosi Sport Club pályázata alapán megvalósult beruházás).
Kültéri férfi, női mosdó, vendégpénztár ajtók cseréje (5 db)
a Sportcentrumban.
Gördeszkapálya részleges javítása.
Egészségügyi festések, külső festések, javítások a Sportcentrumban és a telephelyek épületeiben.
Sportcentrum uszoda medence aljának részleges fugázása.
Tiszaszederkényi Tornaterem, Asztaliteniszcsarnok, Súlyemelőcsarnok,
Kajak-kenu épületek villámvédelmének teljes felújítása az új szabályozásoknak megfelelően.
4 db számítógép beszerzése monitorral, MS Windows 10 Pro operációs
rendszerrel, MS Office 2019 home and business programmal.

Napkollektoros és napelemes rendszert alakítottak ki.

A kivitelezés tényleges összege
(bruttó E Ft)
147 342
4 032
5 053
530
360
2 470
550
4 278
534

* 2016. március 23-án megjelent a TOP 3.2.1-15 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” elnevezésű pályázati felhívás. Tiszaújváros Város Önkormányzatával közösen, konzorciumi formában társaságunk támogatási kérelmet nyújtott be a Játékcsarnok-Edzőterem-Uszoda épületegyüttes energetikai korszerűsítésére. A támogatás
maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. A pályázati felhívás alapján 2020-ban az alábbi korszerűsítéseket valósítottuk meg a fenti épületegyüttes tekintetében:
1. Hőellátó rendszer átalakítása
2. Napkollektoros rendszer kialakítása
3. Napelemes rendszer kialakítása
4. Sötétensugárzók kiépítése a játékcsarnokban
5. Szabályozás megvalósítása
A beruházás bruttó összköltsége 147.342 E Ft volt, 2020. október végén megtörtént a projekt fizikai befejezése. A pályázattal kapcsolatos helyszíni ellenőrzésre 2021. szeptemberében került sor. A pályázat támogató által történő lezárása 2022. áprilisában megtörtént.

2021.
FELADAT MEGNEVEZÉSE

Megújult az asztalitenisz-csarnok világítása és padlózata.

Felújították a Deák téri uszoda tetőszerkezetét.

Teniszcsarnok tetőzetének részleges javítása.
A Súlyemelőcsarnokban háromfázisú almérő kiépítése és a villamos világítási rendszer felújítása.
Sportcentrum uszodában műszeres mérések, épületgépész szakvélemény készíttetése az uszodai párásodással kapcsolatban.
Gördeszkapálya részleges javítása, 1 db új elem beszerzése.
Triatlon klubházba keringető szivattyú (WILO) beszerzése.
Az Edzőteremben a fénycsövek részleges cseréje.
2 db tűzcsap cseréje a Sportcentrumban.
Labdarúgópályák karbantartása, javítása (szelektív gyomirtás, gyeptéglázás,
műtrágyázás).
A Teniszcsarnok beléptetőrendszerének kiépítése. (Kártyás beléptetőrendszer.)
Az előírt tisztasági, fertőtlenítő meszelés, festés, mázolás a Sportcentrum létesítményeiben és a telephelyeken.
Labdarúgó klubházban gipszkartonfal javítási munkák elvégzése.
Deák téri uszoda polikarbonát tető toldó profiljainak cseréje.
Bejárati ajtó, ablakok cseréje a Sportcentrum főportáján.
Az aszfaltburkolat javítása a centerpálya lelátó mögötti területen.
Fűkasza beszerzése a parkosított területek kaszálásához.
KUBOTA fűnyírógép beszerzése a labdarúgópályák és
a parkosított területek fűnyírásához.
24 tonna homok pótlása a strandröplabda pályán.
A Sportcentrum optikai hálózatának bővítése. Négy televíziós élőközvetítői
hely kiépítése. (Játékcsarnok, Labdarúgó Stadion, Súlyemelőcsarnok, Dísztér).
JD fülkés kompakt munkagép beszerzése fűnyíráshoz, a téli síkosságmentesítéshez, hóeltakarításhoz.
A Kajak-kenu épület tetőszigetelésének részleges javítása.

A kivitelezés tényleges összege
(bruttó E Ft)
628
1 261
684
782
380
761
644
2 500
1 392
3 408
810
1 083
595
1 013
306
3 987
200
5 322
18 916
1 849

2022. (április 30-ig)
FELADAT MEGNEVEZÉSE

A Sportcentrum bejáratánál LED-es kijelzőt helyeztek el.

A Sportcentrum bejáratánál LED hirdetőtábla kiépítése.
A Sportcentrum uszodájában, a Játékcsarnok büfékben, a Súlyemelőcsarnokban, és a Kajak-kenu épületben festési munkák elvégzése.

A kivitelezés tényleges összege
(bruttó E Ft)
2 419
300

12. oldal

2022. június 16.

