Bővítik
az Ezüsthidat

Dolgos diákok
a vakációban

Alsóházi elsőség

/4. oldal

/3. oldal

/11. oldal

Tiszaújváros hetilapja

Óvodai beruházás

Műfüves sportpálya kicsiknek
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XXXV. évfolyam, 24. szám

Rendkívüli testületi
Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2017. június 15-én, csütörtökön 15.00 órakor rendkívüli ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozó termében.
Napirendi javaslat.
1. Javaslat a TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00007 azonosító számú
„Taktaköz és Térsége Helyi Foglalkoztatási Paktum” projekthez
való csatlakozásra

Ne sírjatok!

Egy „stadionavató”, aminek mindenki örül. A Bóbita óvodában átadott multifunkciós sportpálya a foci mellett számos
sportág űzésére alkalmas. Az avatóünnepségen azért a focié volt a főszerep.
Műfüves sportpályát adtak
át a Bóbita óvodában. Tiszaújváros önkormányzata a
Nemzeti Ovifoci Sportalapítványhoz pályázott a létesítmény megépítésére. A beruházás 12 millió forintba került, a pálya kevesebb, mint
egy hónap alatt készült el.
Igazi műfüves pálya, csak kicsiben. A játékosok is apróságok, focizni szerető óvodások. A létesítményt egy barátságos mérkőzéssel adták át, melyen a kezdőrúgást a civilben hobbifocista alpolgármester, dr. Fülöp György végezte el. A meccs előtt Micskiné Bodó Erzsébet, a Tiszaújvárosi Napköziotthonos Óvoda vezetője köszöntötte
az ünnepség résztvevőit.
- Nagyon aktív sportélet van az óvodánkban, focizni is sokan szeretnek. Bár
konkrétan focifoglalkozást nem szervez
az óvoda, de most ennek a programnak
a jóvoltából két óvodapedagógust kiképezünk arra, hogy hogyan is kell oktatni a
gyerekeket a focira - nyilatkozta Micskiné Bodó Erzsébet. - A pálya köré, - hogy
megközelíthető legyen- az önkormányzat
támogatásával járdát is építtettünk. Nem
csak focizni lehet itt, hanem egyéb sportfoglalkozást tartani is, és természetesen a

Dzsudzsi! Ne sírjatok, ne ríjatok!
Székely Évától tudjuk: sírni csak a győztesnek szabad. Ő az volt,
olimpiai bajnok. Ti meg nem, ti kikaptatok Andorrától is. Úgyhogy ne sírjatok. Sírni csak a szurkolónak szabad!
Én háromszor sírtam focimeccs miatt. A magyarok miatt. Lehet,
hogy csak véletlen, de mindháromszor a szovjetek (a fiatalok kedvéért: az oroszok) ellen játszottunk és kaptunk ki.
Először '66-ban, az angliai világbajnokságon, amikor a ruszkik
elütöttek a négy (!) közé jutástól. Másodszor '68-ban, amikor az
EB selejtezőn 2-0-ás győzelmünk után hármat gurítottak nekünk
Csiszlenkóék. Harmadszor - kell-e mondanom? - '86-ban, az irapuatói 0-6-os katasztrófa alkalmával. Bár, ami igaz, az igaz, ezek
a könnyek már nem a tehetetlenség, a szomorúság könnyei voltak.
A düh nedvesítette szemeimet.
Dzsudzsi! Értetek nem ejtek könnyet. Majd’ csak megvigasztalódtok, nyugalom költözik lelketekbe. Újra feltöltődtök. Van miből...
Én viszont vigasztalhatatlan vagyok. Hiteltelenné tettetek
Dzsudzsi! Pontosabban 2013 októberében megjelent „Harcoljatok” című írásomat. Melyet így fejeztem be: „Magyarország igenis
jobban teljesít. Andorránál.”
Ez ma már nem állja meg a helyét. Mivel nem álltatok helyt.
Két kemény meccs van még hátra. Dehogy gondolok Svájcra, Portugáliára! Augusztusban jönnek a lettek, októberben a Feröer-szigetek.
Dzsudzsi! Vajon ti még lesztek?
-efel-

Hunyadi, Szent István

Iskolai strandnap

A kezdőrúgást dr. Fülöp György alpolgármester végezte el.
műfüves pályát a többi épület óvodásai is
használhatják. A beruházás részeként hamarosan be is kamerázzák a pályát.
Az alapítványi támogatás mellett két és
fél millió forintos önrészt vállalt a város.
A fennmaradó összeget egy helyi cég tette hozzá a 12 milliós beruházáshoz.
- Szeretném megköszönni annak a helyi cégnek a segítségét, amelyik nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy támogatásával

és az önkormányzat segítségével megvalósulhatott ez a modern létesítmény. Tulajdonképpen focipálya ez, de valójában
ettől sokkal több, olyan, mint egy multifunkcionális sportudvar. Az gondolom,
közösen örülhetünk, mert ez a város jövőjét jelentő fiataloké, akik nagyon modern
körülmények között sportolhatnak itt az
óvodában - mondta dr. Fülöp György alpolgármester.

Igazi strandidő fogadta a Hunyadi és a Szent István iskola tanulóit kedden a Gyógy- és Strandfürdőben, ahol ingyen strandolhattak az önkormányzat jóvoltából. A diákok gyermeknapi ajándékként kapták a vakáció előtti fürdőzést. Csütörtökön a Széchenyi és az Eötvös tanulói vehetik birtokba a komplexumot.

Sokféle
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Tiszaújvárosi dílert fogtak

Tojásokkal együtt tárolta a drogot

A rendőrök Tiszaújvárosban
fogták el azt a férfit, aki a
megalapozott gyanú szerint
kábítószert szerzett meg és
adott tovább. A díler többek
között a hűtőben, a tojások
mellé is rejtett el drogot.
Kábítószer-kereskedelem vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya Sz.
Csaba 36 éves helyi lakossal szemben. A
gyanúsított 2017. június 9-ét megelőzően különféle kábítószereket szerzett meg,

Összehangolt akcióban fogták el a dílert.

Tárolótasakok és mérleg.

majd értékesített tovább a településen.
A férfi elfogásához szervezett és összehangolt akcióban a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság nyomozói és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság „Bükk” Közterületi Támogató Alosztályának munkatársai vettek részt. A rendőrök a férfinél tartott házkutatáson a kü-

lönféle kábítószereken túl a terjesztésükhöz szükséges tároló tasakokat, mérleget
is lefoglaltak. A házkutatást követően a
rendőrök a férfit előállították a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki.
(Forrás: B-A-Z Megyei
Rendőr-főkapitányság)

Hajléktalan vert hajléktalant

Végzetes bográcsozás a parkban

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség emberölés
bűntettének kísérlete miatt
emelt vádat egy 38 éves férfival szemben. A vádlott hajléktalanként élt Tiszaújvárosban.
2016 augusztusában az Ifjúsági parkban
bográcsozott szintén hajléktalan ismerőseivel.
A vádlott odament az egyik nőhöz, trágár
szavak kíséretében ütlegelni, rugdosni
kezdte. Társai felszólítására abbahagyta a
bántalmazást, a sértett nő a közeli csapnál le tudott mosdani. Pár perc elteltével
ismét odament hozzá, újból ütni kezdte,
miközben azt kiabálta: Megöllek és eláslak! A földre eső nő a fejét a betonba ütötte, de a férfi tovább ütötte, rúgta, taposta.

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

Egy másik férfi ráfeküdt a magatehetetlen
nőre, hogy testével védje a bántalmazástól. A vádlott ekkor abbahagyta az ütlegelést, majd levizelte a földön vérbe fagyva fekvő nőt. A bántalmazás következtében a sértett olyan súlyos koponyasérüléseket szenvedett, melyek gyors orvosi beavatkozás hiányában a halálához vezettek volna. Kómás állapotban szállították
a mentők kórházba, ahol életmentő műtétek sorát hajtották végre. Felépülése esetén maradandó károsodással is kell számolni.
A börtönviselt, többszörös visszaesőnek
minősülő vádlottal szemben az ügyészség
fegyház büntetést és közügyektől eltiltást
indítványozott. A vádlott előzetes letartóztatásban várja a tárgyalást.
(Forrás: ugyeszseg.hu)
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Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot június 18-ig (vasárnapig) a
Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd
június 19-től (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent István
út 9-11., tel.: 49/340-052) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-18		
8-12
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
Remény Gyógyszertár
8-17		
8-12
Tisza Gyógyszertár
8-20		
8-20
8-19

Tyúkok a romáknak

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a roma családok részére tyúkot oszt. Az osztásra feliratkozni 2017. június
23-ig lehet, 2017. június 16-án 10,00 – 12,00 óra között a nemzetiségi önkormányzat irodahelyiségében (Tiszaújváros, Bocskai út 31. sz.) vagy a fentiekben megjelölt időponton kívül a Tiszaújváros, Rákóczi út 81. szám alatt.
Farkas Sándor
elnök

Egyházi hírek
Római katolikus

Szerdán, csütörtökön és pénteken 8:30-kor, kedden és szombaton
18:00 órakor, vasárnap 11:00 órakor lesznek szentmisék
templomunkban.
Az altemplom éves fenntartási díja változik, 1.300.-Ft-ról
2000.-Ft-ra emelkedik. Az emelésre a fenntartási költségek
folyamatos növekedése miatt van szükség.
Június 18-án vasárnap lesz ÚRNAPJA. Kérjük kedves testvéreink
segítségét vasárnap reggel 7 órára a sátrak felállításához és
díszítéséhez. A virágokat szombaton mise előtt és vasárnap reggel
lehet hozni a templom előterében elhelyezett vázákba.

Görögkatolikus

Csütörtökön és pénteken 8:00 Szent Liturgia. Szombaton 17:00 vecsernye. Vasárnap 10:00 utrenye, 11:00 Szent Liturgia, 17:00 vecsernye. Kedden és szerdán 8:00 Szent Liturgia.

Református
Az emberölés kísérletének helyszíne a
bűntett után.

Csütörtökön: 17:00 órától bibliaóra. Vasárnap Tiszaszederkényben 10:00, Tiszaújvárosban 11:00 órától lesz istentisztelet. A városban a délelőtti istentisztelet ideje alatt az imaházban gyermek istentiszteletet tartunk.
Az Inno-Comp Kft. kollektívája
mély fájdalommal
és megrendüléssel tudatja, hogy

Kun Zoltán

vezető rendszerkezelő
életének 54. évében, 2017. június 9-én elhunyt. Az Inno-Comp Kft. kiváló munkavállalóját saját halottjának tekinti, és emlékét kegyelettel megőrzi. Felejthetetlen halottunktól 2017. június 22-én,
csütörtökön 15 órakor a sajószögedi Városi Temetőben veszünk végső búcsút.
Inno-Comp Kft.
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Horváth Sándorné
szül.: Ulrich Éva

78 éves korában elhunyt.
Temetése 2017. június 16-án, pénteken 12 óra 30 perckor
lesz a sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”
Fájó szívvel emlékezünk

Kovács József
halálának 1. évfordulójára.
Szerető családod
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Bővülő Ezüsthíd

Gondozóház mellett
idősek otthona

A szomszédos lépcsőház átépítésével 20 férőhellyel bővül
az Ezüsthíd.
Tiszaújváros képviselő-testületének egy 2016-os
döntése alapján húsz férőhellyel bővül az Ezüsthíd Gondozóház. A bővítés szükségességéről, az új
részleg funkciójáról Poropatich Pétert, a gondozóházat működtető Tiszaújvárosi Humánszolgáltató
Központ vezetőjét kérdeztük.
- Az új intézményrész átadása után változik-e az ellátás jellege
a gondozóházban?
- Az Ezüsthíd Gondozóház megmarad átmeneti elhelyezést
nyújtó intézménynek - válaszol Poropatich Péter. - Itt a jelenlegi jogszabályi feltételek szerint egy évig maradhatnak az ellátottak, illetve orvosi javaslat alapján ez az idő egy évvel meghos�szabbítható. Két év után azonban az intézményt el kell hagyniuk. Ezen próbál segíteni a jelenlegi férőhelybővítés. Az intézményegység új szárnya bentlakásos idősek otthonaként fog működni, melynek az egyik szintjén demens betegek elhelyezésére is lehetőség lesz.
- Ezek szerint szükség van a bővítésre. Már vannak esetleg jelentkezők is?
- Jelentkezni az új részlegre még nem lehet, mivel a bekerülési feltételeket júniusban fogja tárgyalni a képviselő-testület. A
döntés után tudunk majd tájékoztatás adni arról, hogy hogyan,
milyen formában lehet bekerülni az intézménybe. Azt gondolom, hogy mindenképpen szükség van egy ilyen bentlakásos
idősek otthonára Tiszaújvárosban, mivel jelenleg a gondozóházi
elhelyezésre is tizenhatan várnak.
- Előre láthatóan mennyibe kerül majd a beruházás?
- Jelenleg nem zárult még le minden beszerzés. A berendezések,
bútorok, eszközök beszerzése még folyamatban van, így nem
tudok pontos végösszeget mondani. Terveink szerint a bővítés
160-170 millió forintba fog kerülni.
- Mikortól lehet birtokba venni az új részleget?
- A beszerzések után meg kell kapnunk a működési engedélyt,
a beköltözések csak ezután kezdődhetnek. Az előzetes tervek
alapján 2018. január 1-jével szeretné az önkormányzat beindítani az intézményt.
- A régiek mellett szükség lesz új munkaerőre is?
- Igen, teljes egészében új dolgozók látják el az itten feladatokat.
Az idősek otthona 10 új munkahelyet jelent majd.
- Vannak további terveik a gondozóházzal?
- A beruházások még nem érnek véget az új épületrész átadásával. A közeljövőben a vizesblokkok felújítására készülünk.
ema

Támogatott diákok

Eötvös-ösztöndíjak

Az ösztöndíjasok egy része. Ezúttal 57-en kaptak támogatást az alapítványtól.
Ötvenhét diákot támogat idén az Eötvös Alapítvány. Az öttagú
kuratórium minden évben egyszer, ilyenkor, a tanév végén ül
össze és dönt a beadott pályázatokról. Az alapítvány a tanulmányi átlagot, a közösségi életben való részvételt, a sporteredményeket, illetve a rászorultságot veszi figyelembe a pénzösszeg
elosztásakor. A támogatásért nem csak tiszaújvárosi tanulók pályázhatnak. A kuratórium cégek felajánlásaiból és a magánszemélyek adójának 1 százalékából gazdálkodik.

Aktuális

3. oldal

Kitüntetéssel, műsorral

Pedagógusnap az Eötvösben

A Derkovits Kulturális Központ színháztermében rendezték meg a Tiszaújvárosi Eötvös
József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium pedagógusnapi ünnepségét. Már hagyomány, ilyenkor adják át az
Eötvös-díjat, melyet idén dr.
Fülöpné Gyuricskó Krisztina
vehetett át.
- Ez egy olyan nap, ami a miénk, ami rólunk szól - mondta az ünnepség előtt Tóth
Réka magyar és történelem szakos tanár
-, ilyenkor együtt lehetünk. Én azt gondolom, hogy szerencsések vagyunk, mert a
mi iskolánkban jellemző az, hogy a gyerekek, munkánkat megköszönve, egy-egy
szál virággal is köszöntenek bennünket.
- Szerintem ez azért nagy ünnep, mert ilyenkor megköszönik a munkánkat - mondta
Lukács Árpád Attila történelem-földrajz tanár -, mind az önkormányzat, mind a gyerekek. Egy érdektelen és motiválatlan világban, amihez még értékvesztés is társul, nagyon nehéz a pedagógusok dolga. Értéket
teremteni ma nagyon nehéz - mondta.
Az ünnepségen Erdélyi Lajos intézményvezető köszöntötte a pedagógusokat, aki
2016. szeptember elsejétől áll az iskola
élén, erre is utalt beszédében.

Idén dr. Fülöpné Gyuricskó Krisztina kapta az Eötvös-díjat.
- Úgy érzem, hogy ez a tanév olyan barátságban és békességben telt el, ami méltó
a mi hivatásunkhoz, foglalkozásunkhoz mondta.
Ezt követően Bozsikné Vigh Marianna
tankerületi igazgató mondott köszöntőt,
őt dr. Fülöp György alpolgármester és
Bráz György polgármester követte. Majd
átadták az Eötvös-díjat, melyet idén az
1995-ben pályakezdőként az intézménybe került dr. Fülöpné Gyuricskó Kriszti-

Együtt ünnepeltek az aktív és a nyugdíjas pedagógusok.

na matemetika-fizika szakos tanár vehetett át.
- Középiskolás koromban kollégista voltam Mezőkövesden - mondta a díjazott -,
és nagyon sok osztálytársamnak, évfolyamtársamnak segítettem azokból a tárgyakból, amelyek nehezen mentek. Ezek
a matematika és a fizika voltak. Azok az
élmények, amiket akkor szereztem, hogy
hozzásegítettem őket a tananyag megértéséhez, azok tereltek a tanári pálya felé.
Azt gondolom, hogy aki gyermekek között
dolgozik, igazán tudja azt, hogy milyen
megújulásra késztetnek bennünket. Ha
csak a technikai megújulásra gondolunk,
vagy azokra a kihívásokra, amiket eléjük
állít az élet, akkor ezt nekünk is követni
kell, és szükségünk van arra, hogy újabb
és újabb ismereteket sajátítsunk el. Felemelő ez a díj, mégis kettős bennem az érzés. Hiszen azt, amit az ember a saját kollégái javaslatára kap, igen magas elismerés. Másrészt ilyenkor azt is érzi az ember,
hogy innentől nem adhatja alább, hanem
ugyanilyen, vagy még magasabb színvonalon kell végezni a munkát - mondta.
A pedagógusnapi ünnepségre az iskola
diákjai is készültek, verses-zenés műsorral köszönték meg tanáraik munkáját.
Fodor Petra

Pedagógusnapi elismerések
Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: Gálik Lászlóné, Szepesi Béláné, Vitányi Jánosné Pedagógus
Szolgálati Emlékérem miniszteri elismerésben részesült.
Danilóné Makkai Valéria Miniszteri Elismerő Oklevelet, Barna Miklósné és Virágh Tiborné Arany-, míg Kobza Józsefné
Vasdiplomát kapott.
Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános
Iskola: Bacsóné Bajzáth Éva tanító, Béke Magdolna tanító, Biri Ferencné tanító,
Lente Lászlóné tanító, „Pedagógus Szolgálatért” Emlékérem, Tóthné Sándor Matild tanító „Pedagógus Szolgálatért” Emlékérem, Réthi Zoltánné tanár „Miniszteri Elismerő Oklevél” kitüntetésben részesült.
Kazinczy Ferenc Református Általános
Iskola: Bartók Gáborné nyugalmazott általános iskolai tanító Gyémántdiplomát
vehetett át. Bene Krisztián pedagógus
Kazinczy-díj, Simonné Varga Katalin pedagógus és Soltész Gergely rendszergazda Kazinczy Plakett-díj elismerésben részesült.
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola: Sallai Tiborné nyugdíjas
pedagógus Gyémántdiplomát vehetett át.
Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégium: dr. Fülöpné Gyuricskó Krisztina Eötvös-díjat vehetett át.
SzSzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája:
Vargáné Takács Juditnak a Szerencsi Szakképzési Centrum az „Év Pedagógusa
2017” címet adományozta.

Barna Miklósné (jobbra) Arany-, Kobza Józsefné Vasdiplomát kapott.

Sallai Tiborné Gyémántdiplomájához Gál Benjáminné igazgató és Bráz György
polgármester gratulált.

Melós

4. oldal

Praktikum, esztétikum

Aszfalt kontra térkő

A városépítések során elődeink előszeretettel használták járdán és utakon az aszfaltot, mivel könnyen elérhető volt az akkor korszerű építési anyag. Manapság azonban a térkő (amit sokan tévesen díszkőnek neveznek) hódít teret. Miért? – kérdeztük
Vismeg Monikát, az önkormányzat Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályának osztályvezető-helyettesétől.
- Az új távközlési szolgáltatások megjelenésével, illetve a közműszolgáltatók fejlesztései révén egyre több föld alatti kivitelezés, vezetékfektetés történt, történik mondta Vismeg Monika - melyek nyomán
az aszfaltozott felületek helyreállítása már
nem végezhető el tökéletesen. A helyreállítások mentén a több tíz éve kivitelezett
utak és járdák repedezetté váltak, megsül�lyedtek, kikátyúsodtak. Ezeknek a felületeknek a karbantartása foltokban kátyúzással lehetséges, vagy a költségigényesebb,
teljes felületen történő kopóréteg ráterítéssel. Éppen ezért a járdákat teljes felületű
felújítás esetén a korszerűbb és könnyebben fenntartható térkő burkolattal látjuk el.
- Melyek a térkő előnyei?
- Egy közműberuházás, vagy hibaelhárítás miatt felbontott térköves járdát kön�nyen és roncsolásmentesen vissza lehet állítani az eredeti állapotba, felületi eltérések

A térkő tartós, ellenálló, esztétikus burkolat.
nélkül, mérettől függően viszonylag rövid tést követő igénybevétel, teherbírás figyeidő alatt. Jó példa erre a Tisza ABC előtt a lembe vételével választhatjuk ki a kívánt
távhőrekonstrukció miatt felbontott, majd méretet. Nagyfokú tartósság jellemzi a térhelyreállított burkolat. Ezt az aszfaltozott követ, megtartja csúszásmentességét, nem
felületen kivágással, emulziós felületkeze- keletkeznek a felületen barázdák, nem deléssel és aszfaltbedolgozással lehet meg- formálódik. Mindemellett a térkövek színvalósítani, amely akár napokat is igénybe világukkal és váltakozó méretükkel sokvehet, mert nem mindig van aszfalt, illet- kal ízlésesebb, különlegesebb felületeket
ve a kész felület esetenként vagy kiemel- eredményeznek.
kedik, vagy megsüllyed a meglévőhöz ké- - Akkor térkövezünk tovább, rendületlenül?
pest. További előny, hogy a térkő felület- - A föld alatti vezetékhálózatok száma
kezelt burkolat, ellenáll az időjárásnak, nem csökken, inkább növekszik, szükmelegnek, fagynak. A térkövek fugái ké- séges a meglévőek karbantartása is, nem
pesek a különböző halmazállapotú csapa- beszélve a hibaelhárításról, ezért a járdák,
dékot elvezetni az alépítményen keresz- parkolók beálló felületeit térkővel valótül a talajba. A térkövek ráadásul különbö- sítjuk meg a jövőben is.
ző vastagságban készülnek, ezért a beépíF.L.

Diákmunkások

Vége a sulinak, menjünk dolgozni

A június a vizsgák időszaka.
A megmérettetések mellett
vannak, akik nem csak pihenésre fordítják a szabadidejüket.
Közkedvelt hely a diákmunkára a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő. A Meló-Diák iskolaszövetkezetnél lehet jelentkezni
uszodamesternek, csúszda- vagy medencefelügyelőnek, jegykezelőnek és pénztárosnak. Berta Noémi a strand parkolójában
„ teljesít szolgálatot”.
- Nem először vállalok diákmunkát a nyári szünetben - mondta Noémi. - Tavaly a
Napközi Otthonos Óvodában kaptunk
munkát. Minden óvodaépületben rendbe
tettük a csoportszobákat, lemostuk a játékokat. Most itt, a parkolóban kell irányítani az autóval érkezőket. Azért jelentkeztem megint, mert így ki tudom egészíteni a ballagásra kapott pénzemet. Bogácsra
szeretnék elmenni a barátnőimmel egy pár
napra. A családdal pedig Horvátországba
készülünk, oda is jól jön a költőpénz.
A tiszaújvárosi TESCO Áruházba is iskolaszövetkezeten keresztül kerülhetnek
be a diákok. Így tett Esenczki Fruzsina is,
aki nem csak a nyárra vállalt munkát. Már
egy éve itt dolgozik iskola mellett.
- Azért vállaltam el, mert egyetemen tanulok, ami igen sokba kerül. Így egy kicsit hozzá tudok járulni a költségekhez mondja Fruzsi, akit a polcok között találunk, éppen árut pakol.- Szeretek itt lenni, mert szabad az időbeosztásunk, ami

azt jelenti, hogy a vevőszolgálatnál megadják az időpontokat és mi döntünk, hogy
mikor jövünk.
A helyi áruházba egész nyáron lehet jelentkezni árufeltöltésre és adminisztrációs munkára.
- Műszakos munkarendben dolgoznak 4,
6 illetve 8 órában a diákok - nyilatkozta lapunknak Biri László, a tiszaújvárosi
TESCO áruházvezetője. - Többnyire nappali beosztásban, nagyon ritka az éjszakai feladat. Kialkudott szerződés alapján
az iskolaszövetkezetnek fizetünk és onnan kapják meg a juttatásukat a fiatalok.
A tiszaújvárosi fiatalokat több diákmunká-

val foglalkozó szervezet koordinálja, attól
függően, hogy a munkát adó cég melyikkel köt szerződést. Emellett, mint minden
évben, idén is csatlakozott az önkormányzat az országos diákmunka programhoz.
- Az idei jelentkezőkről nem tudok pontos számot mondani, hiszen még tart a regisztrációs időszak, -tudtuk meg Lengyel
Lászlónétól, a Tiszaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának vezetőjétől - de az előző évek tapasztalatai alapján
elmondható, hogy népszerű a diákmunka
Tiszaújvárosban.
ema

A nyári munkát vállaló diákok a foglalkoztatás és a közteherviselés szempontjából felnőttnek számítanak. Bejelentésükre, adózásukra - a diákszövetkezeten keresztül vállalt munka kivételével - ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint más
munkavállalók esetében.
A diákok szülői engedéllyel 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben a 15
éves tanulók is vállalhatnak munkát, ha
általános iskolába, szakiskolába vagy középiskolába járnak. A munkavállaláshoz
adóazonosító jelre van szükség, amit a
NAV-nál kell igényelni a 17T34-es nyomtatványon. A munkavégzésről szóló megállapodás előtt célszerű a leendő munkáltatót ellenőrizni a NAV honlapján - az

adatbázisok rovatban -, a felfüggesztett,
be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató cégeknél kockázatos munkába állni.
A diákmunkával szerzett jövedelem adóköteles, a személyi jövedelemadó mértéke 15%, amit a munkaadó adóelőlegként
von le a bruttó bérből. Ha munkaviszonyban, vagy biztosítást eredményező megbízási jogviszonyban dolgozik a tanuló,
akkor egyéni járulékot is kell fizetnie. A
foglalkoztatónak a jövedelemről és a levont közterhekről igazolást kell kiállítania, amire a diáknak jövőre szüksége lesz
a NAV által készített személyijövedelemadó-bevallási tervezet ellenőrzéséhez.
Munkaviszony esetében ragaszkodni kell
az írásban megkötött - alapbért, munka-

kört, munkaviszony időtartamát, jellegét és a munkavégzés helyét tartalmazó
- munkaszerződéshez, mely csak a törvényes képviselő hozzájárulásával érvényes. A munkaviszony létrejöttét a munkáltatónak be kell jelentenie a NAV-hoz.
A munkaszerződésben a felek megállapodhatnak havi, heti, napi vagy órabérben, vagy teljesítménybérben is. A munkavállalónak azonban mindenképp meg
kell kapnia a minimálbért, ami 8 órás foglalkoztatásnál bruttó 127.500 forint.
A diákok egyszerűsített foglalkoztatásban is dolgozhatnak, ebben az esetben
nem kötelező az írásba foglalt szerződés.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

2017. június 15.

MOL-os életpálya

Tiszaújvárosi
díjazottak

A díjazottak Huff Zsolt vezérigazgató társaságában.
A MOL Magyarország hagyományaihoz híven
idén is Életpálya Díjjal jutalmazta azokat a munkavállalókat, akik életútjukkal, szakmai tevékenységükkel évtizedeken keresztül a vállalat céljait,
érdekeit támogatták és segítették.
Fasimon Sándor, a MOL Magyarország ügyvezető igazgatója és
Huff Zsolt, a MOL Petrolkémia Zrt. vezérigazgatója Jószai Jánosnak, Kocsis Józsefnek és Papp Albertnek adta át az elismerést a Magyar Nemzeti Galériában 2017. június 12-én.
Az Életpálya Díj célja, hogy a MOL elismerését és megbecsülését fejezze ki a díjazottak felé, akik kiemelkedő tettek vagy nagy
eredmények elérői, illetve olyan munkatársak, akik elkötelezettségükkel, szorgalmukkal vagy szakmai felkészültségükkel írták
bele magukat a vállalatcsoport történelmébe.
A díj odaítélésének feltétele legalább 25 éves MOL-os munkaviszony és kiemelkedő, értékteremtő szakmai tevékenység. A névre szóló arany emlékérmét ebben az esztendőben összesen huszonöt MOL-os munkavállaló érdemelte ki.

Tájékoztató

Nyári diákmunka

Fruzsina egyetemi tanulmányainak költségéhez járul hozzá keresetével.

Dolgos vakáció szabályosan

A 2013-2016-os évekhez
hasonlóan a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása mellett a kormányhivatalok és a járási hivatalok megvalósításában „Nyári diákmunka” elnevezéssel
munkaerő-piaci program indul.
A program célcsoportjába
azok a fiatalok tartoznak,
akik:
- nappali tagozaton tanuló
diákok,
- a program kezdő időpontjában idősebbek 16 évnél, de a program befejezésekor sem töltik még be a 25. életévüket,
- közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket,
- foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal
nem rendelkeznek.
A programban a foglalkoztatást biztosító és így támogatható
munkáltató a területi, települési önkormányzat és önkormányzati alaptevékenységet végző intézménye lehet.
A támogatás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák közvetítést kérőként a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes
járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse
magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése
miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell
- a munkaviszony kezdete előtt - a járási hivatal foglalkoztatási
osztályán jelentkezni annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.
Tiszaújváros Város Önkormányzata - az előző évekhez hasonlóan - részt kíván venni a programban. A foglalkoztatás tervezett időpontja: július 17-től augusztus 04-ig, legfeljebb napi 6
órás foglalkoztatással, szakképzettséget nem igénylő munkakörben, a minimálbér időarányos hányadának megfelelő munkabérrel. Az önkormányzat kéri, hogy csak azok a fiatalok jelentkezzenek, akik a teljes időszakban vállalni tudják a munkavégzést.
A regisztráció helye: Tiszaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 3580 Tiszaújváros, Szederkényi u. 8.
A regisztrációra jelentkezés és a regisztrációs lapok leadásának
határideje: 2017. június 30. A regisztrációs lapokon fel kell tüntetni a diák elérhetőségét (telefonszám és e-mail cím). A regisztrációs lapokat a Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató irodáján lehet leadni (Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. földszint).

2017. június 15.

Szederkényi szalonnázás

Idén is megsütötték Szederkény szalonnáját. Az óvárosban hagyomány már, hogy nyár elején megrendezik a nyárs-partyt. A
szabadtéri szalonnázásra most is szép számmal jelentkeztek családi, baráti, munkahelyi közösségek, hogy magyaros finomságok mellett, jó hangulatban együtt múlassák az időt.

Ebéd az udvarban

Ezúttal maguknak főzték az ebédet a nyugdíjasok. Reggel gyújtottak alá, délidőben már paprikás krumplik rotyogtak a bográcsokban, üstökben. A közös főzést az Őszirózsa Nyugdíjas Klub
udvarán rendezték meg a múlt héten.

Határokon áttáncolva

A tiszaújvárosi Fitt-Dance Tánccsapat Gold Team csoportja
részt vett Miskolcon a Generali Arena Sportcsarnokban szervezett Family Perfect Day egészségmegőrző napon, melyen idén
is megrendezték a III. DANCEARENA Nemzetközi Táncversenyt. Miskolc testvérvárosainak részvételével és az ország neves táncegyesületei közreműködésével egy olyan határokon átívelő táncosok közti együttműködést kívántak létrehozni, mely
nem csak összehozza a környező országok művészeit és közönségeit, hanem tapasztalatcserére is ad lehetőséget.
A Gold Team csoport felnőtt hip-hop kategóriában 2. helyezést
ért el. A csoportok közül csak hármat díjaztak, és nem minősítő rendszerben versenyeztek, így még inkább örömükre szolgált
az elért helyezés. A verseny után sincs megállás, rengeteg nyári fellépésre készül a csapat. Meghívást kaptak egy nagyszabású romániai hip-hop versenyre is, így a nyarat intenzív felkészüléssel töltik.

Mozaik
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Illemtan, protokoll

Menjünk fodrászhoz, szépségszalonba

Az illemszabályok mindenhol érvényesek. Most azt gondoljuk végig, hogy egy
szépségszalonban, fodrászatban milyen
„elvárásoknak” kell megfelelni.
Kezdjük a bejelentkezésnél. Ha a fodrászunk névjegykártyát ad, akkor a bejelentkezést a kártyán található elérhetőségen tehetjük meg, ez már egy tájékozódási pont. Ha az elérhetőség tartalmaz mindenféle platformot, akkor felhatalmazást
kaptunk az időpontkérés különböző lehetőségeiről. Ám, ha csak a telefonszám
látható, akkor NE zaklassuk minden fórumon, amin csak elérhető (Facebook,
WhatsApp, Viber, e-mail, chat, komment…), maradjunk a személyes, vagy
telefonos bejelentkezésnél. Szigorúan
munkaidőben! Ha van online bejelentkező felülete, akkor használhatjuk azt is. Ha
mégis közbejött valami, és gyorsan szeretnénk értesíteni, akkor megengedett egy
üzenet munkaidő után is, de ne csináljunk
belőle rendszert.
Ha egy fodrász, kozmetikus, vagy műkörmös azt mondja, hogy nincs hely, akkor bizony nincs hely. Ha a fejünk tetejére állunk, akkor sem tud helyet szorítani,
viszont arra megkérhetjük, ha mégis felszabadul egy időpont, akkor mindenképp
szóljon, és már indulunk is hozzá. S.O.S.
helyzetben, biztosan megtesz minden tőle
telhetőt, hogy segítsen, de ha akkor sem
tud, kérjük meg, hogy ajánlja egy kollégáját, aki hasonlóan meg tudja csinálni
a frizuránkat, vagy a kívánt szolgáltatást.
Betegen ne menjünk szalonba. (Ez az
egyik eset, amikor munkaidő után is lemondható az időpont.) Ha fodrászunk is
beteg lesz, nem fogja tudni a mi hajunkat sem elkészíteni - amiért ezután feleslegesen hibáztathatjuk. Pedig ő vigyázott
magára, ám vendégének nem mondhatja,
hogy menjen haza ilyen állapotban.
Ha belépünk a fodrászüzletbe (is), mindig köszönjünk - hányszor, de hányszor
hallottuk szüleinktől. Mégis sokan sajnos ezt elfelejtik és hajlamosak arra,
hogy egy zsúfolt üzletben csak annak köszönjenek, akihez érkeztek. Pedig ez egy
eléggé alapvető dolog kell, hogy legyen.
„Sziasztok, jó napot” - bármilyen formája rendben van, csak legyen. Általában a
szalonban tegeződünk, de az adott helyzetben úgyis érezni fogjuk, mi fér bele.
Kutyával ne menjünk szalonba. Vannak ugyan olyan üzletek, melyek kutyabarát helyek (előre lecsekkolhatjuk), de
ez közel sem igaz mindegyikre. Próbáljuk megoldani az eb elhelyezését arra a
pár órára. Vagy ha minden kötél szakad,
az előzetes bejelentkezéskor kérdezzük
meg, megoldható-e. Hozzáteszem, a kutyának sem jó, ha hajlakkot és vegyszereket szív be, levágott hajak közt rohangál,
ezért jobb őt távol tartani.
Kabát, táska, egyéb kütyü (kocsikulcs,
mobiltelefon, kávés csésze). Mindig kérdezzük meg, mit hová tehetünk. Ne pakoljunk semmit a fodrászszékbe, a fejmo-

Egy fodrászatban nagyon sok témáról lehet beszélgetni, de ne pletykáljunk!
só székbe, a fodrász eszköztartó kocsijára, vagy a másik vendég cuccára. Magunkat kíméljük meg egy kellemetlen szituációtól. A körmös asztala sem tároló hely.
Egy mobil még elfér, de újság, táska, miegymás már zavaró lehet a folyamatos,
akadálymentes munkában. Az előrelátó
szalontulajdonos már az üzlet kialakításánál gondol erre.
Addig, amíg a szépségszakember a szépségünkért dolgozik, ne együnk és ne
igyunk. Az egy dolog, hogy ezzel lelassul, vagy ellehetetlenedik a munkája, így
később leszünk készen, de ezáltal a következő vendég időben történő kezdése is
akadályoztatva van. Megemlítem, hogy a
körmösnél nem szerencsés az ételtől maszatos kéz, mert a zsíros kézen nem tapad
meg az anyag, akármilyen szennyeződés
esetén könnyen begombásodhat a köröm.
Az újságolvasás és mobilozás pedig folyamatos fejrángatással és a fej lehajtásával jár, ami miatt megint nem tud haladni
a szakember. Ha sürgős hívást várunk, azt
előre jelezzük, és minél gyorsabban bonyolítsuk le.
A szépségszalonban nagyon sok témáról lehet beszélni, melyek nem feltétlenül
tartoznak a pletyka kategóriába. Sőt! Kerüljük még a látszatát is annak. Egyrészt
ezzel kellemetlen helyzetbe hozhatjuk a
szakembert, másrészt sohasem tudhatjuk, hogy a mellettünk lévő vendég éppen
nem annak az ismerőse (barátnője, kolléganője, főnöke, beosztottja), akiről éppen
beszélünk. Tudjuk: kicsi a világ. Még akkor is felismerhető egy személy egy témában, ha nem mondjuk ki a nevét. Hajszárítás közben, vagy búra alatt automatikusan hangosabban beszélünk és azt his�szük, mások nem hallják, mert mi sem
hallunk másokat. Pedig sokkal jobban
hallanak, mint gondolnánk! A fodrászunkat se hozzuk kellemetlen helyzetbe kényelmetlen kérdéssel, mert nem biztos,
hogy tud válaszolni úgy, hogy mások ne
hallják, és nem tartozik senkire a válasz.
A szépségszalonokban szabott ár van,

melyet jól látható helyen kell tartani. A
nagy meglepetéseket elkerülendő, a szolgáltatás igénybevétele előtt kérdezzük
meg, mennyibe fog az kerülni. Ha sokalljuk, még mindig megvan rá az esély, hogy
ne vegyük igénybe, vagy másik szolgáltatást válasszunk. Az, hogy adunk-e borravalót, vagy sem, abszolút a mi dolgunk.
Viszont az alkudozás ciki a szalonban.
Ne késsünk, és ne felejtsünk elmenni a
megadott időpontra. Pár perces késéssel
még nincs gond. Öt perc beleférhet, de
ennél több már semmiképpen sem elfogadható előzetes tájékoztatás nélkül. Telefonáljunk, hogy kb. mennyit késünk, és
kérdezzük meg, hogy így tud-e még fogadni. Ha nem tudunk elmenni a megbeszélt időpontra, azonnal telefonáljunk,
amint ezt már látjuk. Bárkinek bármi közbe jöhet, emberek vagyunk. Telefonáljunk és mondjuk el, mi történt és miért
nem tudunk menni. Ha úgy alakul, hogy
nincs pénzünk a szolgáltatásra, akkor azt
is mondjuk el, vannak helyzetek, amikor
ez is áthidalható, mindig van megoldás.
Viszont a megbeszélt időpontra nem elmenni és nem is telefonálni előtte a legnagyobb illetlenség, és még a szakemberrel is kiszúrunk, ami megengedhetetlen!
Sok helyen éppen ennek kiküszöbölésére vezették be a „kötbért”. (Nem kell rajta meglepődni, teljesen érthető. Ha kiesik
2 óra, akkor kiesik neki az abban az időszakban megkereshető összeg is, amivel
számol.)
Amikor igénybe vesszük a szépségszalon
szolgáltatásait, a szakemberek felé bizalommal fordulunk, hiszen kiszolgáltatott
helyzetbe kerülünk, még ha átmeneti időre is. Ha megtaláljuk azt a szalont, vagy
szakembert, akitől a legideálisabb szolgáltatást kapjuk, természetesen már közösen alakítjuk a kapcsolatunkat. Ám az
alapvető szabályokat akkor is szem előtt
kell tartani.
Medina

Sport/Iskola

6. oldal

Angyalok, cápák

Sulisárkányok a Dísztó vizén

Tanórák helyett múlt szerda
délelőtt több száz diák szállt
a Dísztó vizére. A nyári sulisárkányhajó bajnokságra a
környező települések iskoláiból is érkeztek csapatok.
Angyali Sárkányok, Hunyadis Cápák,
Titanic. Ilyen fantázianevekkel indultak
az általános iskolás diákok. Többen már
visszatérőként érkeztek a csapatversenyre.
- Ma háromszor ültünk hajóba és végül az
aranyérmet sikerült elhoznunk, az utolsó fordulót megnyertük. Nagyon jó volt
evezni - mondja Kovács Regina, a Hunyadi iskola egyik sárkányhajósa.
Kevesebb tapasztalattal, de nagyobb lelkesedéssel szálltak hajóba a hejőbábai

Evezők a magasban: győztünk!

Erő és összhang kell a jó teljesítményhez.

Zrínyi Ilona Általános Iskola diákjai.
- Két csapattal érkeztünk, bár gyakorlatuk kevés van a sárkányhajózásban, de
fogtak már evezőlapátot a kezükbe a gyerekek. Tapasztalat híján az erejükben és
az állóképességükben bízunk. Egyébként
nagyon klassz, hogy vannak ilyen versenyek, a gyerekek is szeretnek ide jönni nyilatkozta Zsíros János testnevelő tanár.
Hejőbába mellett Hajdúnánásról is érkeztek csapatok, de a szervező Tiszaújváros
általános iskolásai is hajóba szálltak.
A sulisárkányhajó versenyt a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület (TKKSE) honosította meg nálunk.
- Ez már a 11. alkalom, hogy a Dísztó vizére bocsátották a diákokkal teli hajókat.
80 méteres a táv, ennyit kell leküzdeniük.
Itt nem csak az erő, az összhang is számít, tehát pár másodperc alatt kell hozni

a legjobb formájukat - mondja a versenyt
felügyelő Betlenfalvi István, a TKKSE
edzője.
berta

Eredmények
4. évfolyam: 1. Hunyadi Cápák (Hunyadi
Mátyás Általános Iskola), 2. Angyali Sárkányok (Szent István Katolikus Általános
Iskola), 3. Torpedo (Hunyadi)
5-6. évfolyam: 1. Team Dísztó (Kazinczy
Ferenc Református Általános Iskola), 2.
A Víz Ördögei (Hunyadi), 3. Gabi Bácsi
Angyalai (Széchenyi István Általános Iskola)
7-8. évfolyam: 1. Őzek (Széchenyi), 2.
Legyen Tánc (Hunyadi), 3. Red Bull Sárkányok (Hunyadi)
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Kajak-Kenu

Dobogós olimpikonok

Június első hétvégéjén tartották Szolnokon a Régiós Diákolimpia versenyét. A megmérettetésen a tiszaújvárosi iskolák az
alábbi dobogós eredményeket érték el.
Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
K2 Férfi U17-18 1000 m 1. Berkes Viktor; 2. Bodnár Bence;
NK2 Női U14 1000 m 3. Seres Laura - Zöldi Csenge; K1 Női
U17-18 200 m 1. Gábor Netta; K2 Férfi U17-18 500 m 1. Berkes Viktor - Bodnár Bence
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola
K1 Férfi U14 1000 m 1. Galgóczy Olivér; K2 Női U14 1000
m 1. Erős Kinga Metta (Szt. István iskola) - Kanyó Viktória;
C1 Női U16 200 m 3. Meczkó Viktória, C1 Női U16 500 m 3.
Meczkó Viktória
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
K2 Női U14 1000 m 1. Erős Kinga Metta - Kanyó Viktória (Kazinczy iskola)
Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
MK1 Férfi U12 2000 m 1. Kórik Ákos; MK1 Férfi U10 2000 m
2. Skokán Máté; MK1 Női U10 2000 m 1.Nagy Luca

Strandröplabda

Diákolimpiai siker

Harmadik helyet ért el a VI. korcsoportos strandröplabda országos diákolimpiai megmérettetésen az Eötvös gimnázium csapata. A Sóvári Petra, Sóvári Panna, Mayer Flóra, Orvos Réka, Szilágyi Viktória felállású ötös fogat a Veszprém és a Szarvas mögött végzett a dobogó harmadik fokán.

Strandfoci

Homokon hibátlanul

Év vége a Kazinczyban

Nyelvelés, matekozás, hajózás

A Kazinczy Ferenc Református Általános
Iskolában idén harmadik alkalommal rendeztük meg a Play with us - játékos angol nyelvi csapatversenyt, melyen az idén
„Nyár” témában vetélkedett 66 két tanítási nyelvű program szerint tanuló kisdiák. A verses, táncos megnyitó műsor után
iskolalelkészünk nyitó áhítata következett, majd Dorony Attiláné igazgató köszöntötte a versenyen megjelenteket. A
nyári témának megfelelően a gyerekekről vidám, napernyős, szalmakalapos csoportképek készültek, melyet a nap végén
ajándékul vihettek haza. A versenyen a
tanulók játékos feladatokban adhattak
számot tudásukról, újdonság volt a tabletek használata. A kísérőknek kávéházi
hangulatot teremtettünk, ők itt várakozhattak. Az eredményhirdetésen könyvekkel díjaztuk az első három helyezett csapatot, valamint minden tanuló emléklapot és ajándékcsomagot kapott. Jövőre is
visszavárjuk őket!
A szorgalmas, kitartó tanulásnak megvan
az eredménye. A nyolcadik osztályosok
közül B2 középfokú komplex nyelvvizsgát szerzett angol nyelvből: Fekete Kiara Mercédesz, Fónagy-Árva Nóra, Hohol
Réka, Molnár-Haisz Mátyás, Nagy Nelli,
Pékó Laura Cecília, Soltész Blanka Gemma, Kovács Balázs és Szűcs Hanna 8.a
osztályos tanulók. Soltész Blanka Gem-

Megvédte címét a TSC U11-es csapata a tiszavasváriban rendezett strandfoci bajnokságon. A 10 csapatos tornán vereség nélkül
jutottak a döntőbe, ahol a Nyíregyháza gárdáját verték 2-0-ra. A
fiúk ezzel a tavalyi U11-es csapat nyomdokaiba lépve ismét Tiszaújvárosba hozhatták a vándorkupát.

kronika@tiszatv.hu

Megyei díjátadó

A Team Dísztó sárkányhajósai.
ma sikeres C1 felsőfokú nyelvvizsgát tett.
A Nyelvészkedők csapatversenyen 5. helyezést ért el a Bölcs baglyok csapata,
melynek tagjai Hanus Máté, Dajkó Virág
Anna, Mátyus Janka és Magyar Lara Noa
3.a osztályos tanulók. Felkészítő: Marjánné Bacsó Csilla.
A Matekguru csapatverseny Kárpát-medencei döntőjén a 2.a osztály csapata 8.
helyezést ért el. Csapattagok: Csehovics
Marcell, Fónagy-Árva Zsófia, Ispán Gergely János, Kovács Veronika. Felkészítő:
Csernikné Nagy Mária Krisztina.

A „SULI-SÁRKÁNYOK” XI. Tiszaújvárosi nyílt területi iskolai sárkányhajó bajnokságának III. korcsoportos versenyét iskolánk csapata nyerte. A csapat
tagjai: Antal Gergő, Sirokai Szilárd, Somogyi Dorka, Szilágyi Alexandra, Gerhát Melinda Bianka 6.b, és Mertinkó Marcell, Dombi Dávid, Kiss Gábor Botond,
Mátyás Boldizsár, Bíró Eszter, Szabolcsi Dóra 6.a osztályos tanulók. A csapatot győzelemre segítette Bene Krisztián
tanár úr.
Dorony Attiláné igazgató

A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola több diákja és felkészítő tanára kapott meghívást a Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ (POK) által rendezett Megyei Díjátadó Ünnepségre. A megtiszteltetésben részesült tanulók: történelemből
Gyivák Bálint Zsombor 7. b, felkészítő tanára: Baloghné Fodor
Ágota, könyvtárismeretből Szladics Bence 8. b, felkészítő tanára: Hok Csabáné, angol nyelvből Énekes Szabolcs Dániel 8. c,
felkészítő tanára: Árkosi Adrienn. A díjakat Török Dezső a megyei közgyűlés elnöke és Ragályiné Hajdú Zsuzsanna a POK
főosztályvezetője adta át.
Árkosi Adrienn
			
szaktanár

Táncos évzáró

Karakteresen

Pünkösd a Hunyadiban

Ünnep és vizsgaelőadás
A Hunyadi Mátyás iskolában már több
éves hagyomány a pünkösdi ünnepkör felelevenítése. Tavaly óta a hagyományőrző műsor egyben vizsgaelőadás is az első évfolyamos emelt óraszámú dráma és
tánc osztály számára.
Az idei 1/1. osztályosok is számot adtak tudásukról színvonalas műsoruk bemutatásával, melyre Mucza-Krisztin Judit tanító néni készítette fel őket. Nagy
érdeklődés közepette ropták a csárdást,

höcögőst, sarokemelgetőst, ingó és dobogó lépést. Citerán játszotta a talpalávalót
a 2/1. osztályos Trungel Panna és Járási
Zoltán. Tehették ezt már felszabadultan,
mert előző délután az ő osztályuk vizsgázott jelesre a somogyi dalokból, gyermekjátékokból és táncokból, melyekre
szintén Mucza-Krisztin Judit pedagógus
segítségével készültek fel.
Ujvári Irén tanítónő nagyszüleink, dédszüleink gyermekjátékaiból állította ös�-

sze azt a vetélkedőt, melyen az alsó tagozatos tanulók küzdhettek a pünkösdi király és királyné címért. A próbatételeket legjobban teljesítők fejére került a
pünkösdi koszorú, és 3 napig élvezhették kiváltságaikat a győztesek. Pünkösdi
király: Hevesi Dániel 2/2. és Tóth Marcell Dávid 3/2. Pünkösdi királyné: Trungel Panna 2/1. és Mizik Míra 4/2.
Hok Csaba
		
intézményvezető

Lezárta a 2016/2017-es tanévet a Karakter Alapfokú Táncművészeti Iskola. A növendékek a múlt héten rendezett táncos évzárón adtak számot tudásukról.

Szabadidő
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A Derkovits Kulturális
Központ programja
Derkovits Kulturális Központ
Városi Kiállítóterem
Bukta Imre Munkácsy-díjas képzőművész kiállítása. Helyszín: Barcsay tér 2-4.
Látogatható: 2017. június 16-ig.
Derkó Minigaléria
Sonkoly Vanda és Vígh Krisztina kiállítása. Helyszín: aula
és félemelet.
Látogatható: június 23-ig.

Tiszaszederkényi Művelődési Ház
Óvárosi KULT Galéria
Ecsetem nyomán - Kapczár Klára kiállítása. Helyszín: Bocskai I. út 33.
Látogatható: július 9-ig.
Július 1. (szombat) 15.00 – 22.00 óráig
Legyen Szederkény vendége…!
Helyszín: Tiszaszederkény, rendezvény tér.

Hamvas Béla Városi Könyvtár
SZÍN és ÁRNYÉK - Lendvay Zoltán nagykárolyi festőművész kiállítása.
A kiállítás 2017. június 23-ig tekinthető meg.
Helyszín: a könyvtár aulája.
Lakberendezési stílusok - kamarakiállítás
A kiállítás 2017. augusztus 31-ig látható.
Helyszín: a könyvtár földszintje
Helytörténeti Gyűjtemény
Az „Egy modern város született - Életmódváltás a dél-borsodi térségben” című várostörténeti kiállítás augusztus 31-ig
SZOMBATON ÉS VASÁRNAP IS NYITVATART 11.00 –
19.00 óráig a Hamvas Béla Városi Könyvtár épületében.
(Bejárat az üzletsor felől!)

„Villa Scederkyn” Tájház
Az „Akkor és most” című időszaki kiállítás június 22-ig látogatható minden nap 10.00 – 18.00 óráig.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Június 20. (kedd) 16.00 óra: Amigurumi kedvelők klubjának összejövetele.

Felhívás!
Tisztelt Városlakók!
A Tiszaújváros Települési Értéktár Testület és a Helytörténeti Gyűjtemény gyűjtést szervez „városépítés az ’50-es, ’60-as
években” témakörében.
A felhívásra az ’50-es, ’60-as években készült városépítéssel
kapcsolatos fényképeket és dokumentumokat várunk.
A behozott fényképekről és dokumentumokról digitális másolatot készítünk, az eredeti felvételeket visszajuttatjuk a tulajdonosnak.
További információk kérhető Kitka Zsuzsa testületi titkártól és Urbán Anett muzeológustól. Elérhetőség: Tiszaújváros,
Széchenyi u. 37. Tel: 542-006;
e-mail: ertektar@tujvaros.hu; helytortenet@tujvaros.hu
Szíves közreműködésüket köszönjük!

Lendvay-kiállítás

Szín és árnyék a vásznakon

Szín és árnyék címmel festményekből nyílt tárlat a
Hamvas Béla Városi Könyvtárban. Lendvay Zoltán festőművész Erdélyből érkezett
és 50 képet hozott magával a
tiszaújvárosi közönségnek.
Bár a kiállításnak a könyvtár ad otthont
június 23-ig, szervezője a Kaffka Margit Nyugdíjas Pedagógus Klub. A kiállítást zenével, verssel nyitotta meg a Szivárvány Kisegyüttes, majd a nagykárolyi
Kaffka Margit Művelődési Társaság elnöke, Sróth Ödön szólt néhány dicsérő szót
a művészről.
- Lendvay Zoltán képes mindig megújulni ebben a szűk látókörű, provinciális világban - mondta. - Az ember ismétli magát, van, hogy a művészet is unottá válik.
Ő azonban ezen a rögös úton képes időről-időre újjászületni. Folyamatosan részt
vesz alkotótáborokban, több mint harminc csoportos és közel húsz önálló kiállítása volt eddig. Ez azért fontos, mert az
alkotót felemeli, motiválja, ha érdeklődnek a művészete iránt.
- Nekem nagyon tetszenek a képek mondta Csikai Barnabásné. - Néhányat el
is tudnék képzelni az otthonomban. Megmondom őszintén egyet már ki is néztem, amelyiket meg szeretném vásárolni.
Most lesz a 65. születésnapom és szeretném meglepni magam egy Lendvay-festménnyel.

A Kaffka Margit szülőházát ábrázoló festményt a könyvtárnak ajándékozta a
művész.
Az erdélyi Nagykárolyban élő Lendvay töttem úgy, hogy vászonra viszem.
Zoltán Szatmárnémetiben, a képzőmű- Ma már saját műhelyében születnek a kévészeti líceumban tanult. Tanulmányait pek, de nem volt ez mindig így.
azonban családi tragédia miatt nem tudta - Kezdetben egy Daciaval jártam a körbefejezni, így saját magát képezte.
nyéket. Kilométereket mentem, hogy
- Tudtam, hogy a festészettel akarok fogmegtaláljam a festéshez megfelelő helylalkozni. A művészetnek ebben az ágában
színt. A Dacia csomagtartójára kiterítettudok teljesen kiteljesedni - nyilatkozta a festő.- Bár leginkább tájképeket fes- tem a vásznat és így készültek az első kétek, mégis mindegyikben benne vannak pek - tette hozzá a művész.
az emlékeim, érzelmeim. Ilyen a kedvenc Az alkotó Kaffka Margit szülőházát ábképem is, ami ugyan nem egy tájkép, ha- rázoló képét felajánlotta a Hamvas Béla
nem egy önarckép a kutyámmal. Nagyon Városi Könyvtárnak.
közel állt hozzám ez a kutya, ezért dönema

Horgászok
figyelem!
2017. június 30-án (pénteken) 17 órától koszorúzással egybekötött megemlékezést tartunk Tiszaújvárosban, a Teleki
Blanka u. 5. szám alatti Zabos Géza emléktáblánál.
2017. július 01-én (szombaton) Zabos Géza horgász csapatversenyt szervezünk a sajószögedi Erdészeti és Tolnai tavon.
PROGRAM: 		
6.00-tól gyülekezés
6. 30-tól sorsolás
7.00-11.00-ig verseny
Mérlegelés, eredményhirdetés, tombola,
13 órától ebéd.
3 fős csapatok jelentkezését várjuk. Nevezési díj: 3.000 Ft/
csapat. Nevezést a horgászversenyre (fantázianévvel ellátva)
csak teljes létszámú 3 fős csapattal fogadunk el! (Horgászni a
versenyszabályzatnak megfelelően legfeljebb 2 bottal, készségenként 2 horoggal lehet!)
A horgászverseny nevezési díját az egyesületi irodán (Tiszaújváros, Bartók B. u. 7.) lehet befizetni nyitvatartási időben
(hétfő, szerda, péntek 13-17 óráig, kedd, csütörtök 8-12 óráig) 2017. június 29-ig.
Ebédjegy ára: 1.000 Ft (amely tartalmazza az ebédet, és egy
0,5 literes ásványvizet). Ebédjegyet vásárolni csak előzetesen
az egyesületi irodán lehet.
A Zabos Géza Emléknapon a sajószögedi Erdészeti és Tolnai
tavon horgászni délután 15 órától lehet!
Makó Zoltán
versenyfelelős

A Tisza TV műsora
9:00: A szerdai adás ismétlése
Héthatár: Drogfogás Tiszaújvárosban - Eötvös pedagógusnap - Bővül az Ezüsthíd - Műfüves pálya a Bóbita óvodában - Szín és árnyék - Jabil úszás - Sport
Hétről-Hétre: Melós diákok, diákmelók - Közelmúlt: JubiKosár szezonzárás
Június 21., szerda
18:00 Héthatár: Elballagtak - Tanulmányi ösztöndíjak - Emlékezés - Ötórai tea - Sport
18:15 Hétről-hétre: V. Sportfesztivál - Közelmúlt: Antigraffiti - Nosztalgiafoci - Sport

Horgász napközi

A Zabos Géza Horgász Egyesület horgász napközit szervez
8-14 éves (horgászengedéllyel rendelkező) gyermekek részére a sajószögedi Erdészeti-tavon 2 turnusban (20-20 fővel)
8.30-tól 16.00 óráig.
I. Turnus: 2017.07.03 - 07.07. Vezetője: István András
II. Turnus: 2017.07.10 - 07.14. Vezetője: Csehovics Zoltán
A résztvevőknek az alábbiakat biztosítjuk:
- ebédet,
- a ki- és hazautazáshoz kisbuszt, (indul a TISZA ABC parkolójából, reggel 8 órakor)
- etetőanyagot, csalit.
A részvételi díj: 7.500Ft/ fő
Jelentkezni csak személyesen lehet, az egyesület irodájában:
Bartók B. út 7. szám, ügyfélfogadási időben hétfőn, szerdán,
pénteken 13-17 óráig, kedden, csütörtökön 8-12 óráig.
Az első 40 fő jelentkezését tudjuk elfogadni!
Csehovics Zoltán
ifjúsági felelős

Horgászengedély
gyerekeknek
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat várja a horgászengedélyek kiváltásához 18. év alatti gyermekek jelentkezését, akik szociálisan rászorultak. A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat hozzájárul a horgászengedélyek kiváltásához. Jelentkezni lehet 2017. június 16-tól 2017. június 21-ig.
2017. június 16-án a Tiszaújváros, Bocskai út 31. sz. alatti irodahelyiségben lehet feliratkozni 10,00 - 12,00 óra közötti időpontban, azt követően pedig a Tiszaújváros, Rákóczi út 81. sz. alatt.
Farkas Sándor
elnök

Június 15., csütörtök

láló Katica - Panelben vs. kertes ház - Sportfesztivál rajt! -

7. oldal

Szeretne egy kicsit
önmagával foglalkozni?
Jobban megismerni személyiségét, megérteni és megtanulni
alkalmazni olyan egyszerű dolgokat, melyekről eddig azt hitte,
ez Önnek nem megy?
Akkor jelentkezzen felnőttek számára meghirdetett nyári coach
táborunkba!
Beszélgetünk önmagunkról, konfliktusainkról, érzelmi intelligenciánkról, stresszkezelési képességünkről és még sok-sok

másról érdekes, hasznos feladatokkal, gyakorlatokkal fűszerezve.
A tábor időpontja: 2017. augusztus 14-18. 9-16 óra.
A tábor helyszíne: Hamvas Béla Városi Könyvtár.
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 37.
Jelentkezni 2017. július 7-ig személyesen a könyvtárban lehet
Tóthné Hegyi Judit könyvtáros, coach-nál. Maximum 14 fő jelentkezését tudjuk fogadni! A táborban való részvétel ingyenes!
Bővebb információ kérhető: Tóthné Hegyi Judit 49/542-006,
20/533-3074 tothnejudit@tujvaros.hu

Önkormányzat/Közlemények

8. oldal

Szünidei gyermekétkeztetés

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést
a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja.
A fentieken túl az önkormányzat a helyi rendelete alapján a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja azon általános- vagy középfokú iskolával tanulói
jogviszonyban álló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek részére, aki Tiszaújvárosban
lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen
bejelentett tartózkodási helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szü-

netben valamennyi, azaz 55 munkanapon keresztül (2017. június 16-tól 2017.
augusztus 31-ig) a Központi Étteremben
(Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), valamint
a Tiszaszederkény városrészben élők esetében az „Esély” Napközi Otthonban (Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) helyben fogyasztással vehető igénybe.
Amennyiben az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek betegsége akadályozza, lehetőség van a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő más törvényes képviselő által megbízott személy
számára a gyermek részére biztosított étel
ételhordóban történő elvitelére.
Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes
Képviselők figyelmét, hogy a gyermek betegsége esetén az étel ételhordóban történő elvitele orvosi igazolás benyújtása, illetve a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára az elvitel
írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető 2017. június

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket,
hogy 2017. június 29-én (csütörtökön)
karbantartás miatt
a Tiszaújvárosi Járási Hivatal
Kormányablak Osztálya
ZÁRVA tart!
Tiszaújvárosi Járási Hivatal

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.

Új telefonszámok
az Ezüsthídban
Megváltoztak az „Ezüsthíd” Gondozóház telefonszámai.
A 49/340-939-es és a 49/341-691-es telefonszámok megszűntek.
Az új számok:
„Ezüsthíd” Gondozóház porta: 49/548-260
Intézményvezető-helyettes: 49/548-338
„Ezüsthíd” Gondozóház nővérszoba: 49/548-260

Hirdetmény

Méhészeti zárlat

érdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon
üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi
a szükséges intézkedéseket.

Zöld növényi hulladék
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.)
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 2017. június 21-én
(szerdán) végzi el.
A hulladékgyűjtő zsákok az érintett városrészekben kiosztásra kerülnek, de a zöld növényi hulladék jelöletlen zsákokban
is kihelyezhető az átadási pontokon.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Első lakáshoz jutók
pénzügyi támogatása
Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 17/2015.
(VI.01.) önkormányzati rendelete alapján a 2. bírálati időszakban (2017. április 1. - 2017. május 31.) az alábbi kérelmezők részesülnek első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásában.
A visszatérítendő
támogatás
összege E
Ft

Név

A mézelő méhek nyúlós költésrothadása miatt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatala a 70/2003. (VI.27.) FVM rendelet 17.§-a alapján Tiszaújváros és a környező községek közigazgatási területére a betegség
továbbterjedésének magakadályozása érdekében azonnali hatállyal községi zárlatot rendelt el.
A zárlat ideje alatt:
- Tilos a település közigazgatási területéről méhcsaládokat kiszállítani és a területre beszállítani.
- Tilos a területről mézet, méhészeti felszerelést, méhészettel
kapcsolatos eszközöket és egyéb, fertőzést közvetítő anyagokat
kiszállítani.
- Tilos méhészeti kiállítást rendezni, továbbá méheket eladni, mézet és egyéb méhterméket (viasz, virágpor) felvásárolni,
vagy egyéb úton forgalmazni.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Dr. Fülöp György alpolgármester,
a 2. sz. választókerület képviselője
2017. június 19-én (hétfőn)
13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes
bejelentkezés alapján történik,
negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es
telefonszámra várjuk.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás a Tiszaújváros Városi
Rendelőintézet szakrendeléseit érintő
területi ellátási kötelezettségről
A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet meghatározó szereplő Tiszaújváros és vonzáskörzetének egészségügyi ellátórendszerében. Szakellátási-, fürdőgyógyászati-, otthonápolási-, hospice-,
nappali kúraszerű és egynapos sebészeti feladatokat lát el egyes
szakmák esetében – az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által
meghatározott területi ellátási kötelezettséggel – nem csak Tiszaújváros lakossága, hanem a környező településeken élők számára is az alábbiak szerint:
Ellátás megnevezése

Ellátandó
lakosok száma (fő)

Gyermek Mozgó Szakorvosi Szolgálat

4 647 fő

Nőgyógyászat, Gyermek tüdőgyógyászat

22 945 fő

Központi Orvosi Ügyelet

22 103 fő

Belgyógyászat, Traumatológia

25 328 fő

hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van köz-

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától

15. napjáig, ezt követően a nyári szünet
időtartama alatt folyamatosan benyújtható.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Ügyféltájékoztató helyisége (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tiszaújváros, Bocskai u. 33., kedden és csütörtökön 9.00-13.00 óráig),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása
személyesen ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán (I. em. 114. iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út
7.) lehetséges.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

2017. június 15.

A vissza
nem térítendő tá- Vásárolt ingatlan
m o g a t á s címe
összege E
Ft

Feledi Ivett

750

500

Szederkényi
21. 3/2.

út

Gályász Viktor

500

250

Mátyás kir. út 4.
1/2.

A kérelmezőknek megállapított összeg

1 250

750

Maradvány ös�szesen

18 700

12 650
Bráz György
polgármester

Közterületi SOS hívószám

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

Tüdőgondozás, Tüdőszűrés, Allergológia, Kardiológia, Szív UH, Laboratórium, Mozgásszer- 29 818 fő
vi rehabilitáció,
Otthoni szakápolás, Otthoni szakápolás fizioterápia, Otthoni szakápolás-gyógytorna, Otthoni 32 655 fő
szakápolás-logopédia
Endokrinológia, Diabetológia, Sebészet, FülOrr-Gégészet, Audiológia, Szemészet, Bőrgyógyászat, Bőrgyógyászati gondozás, Ideggyógyászat, Ortopédia, Urológia, Onkológia, Onkológiai gondozás, Pszichiátria, Pszichiátriai gondozás,
42 254 fő
Pszichológia, Röntgen, Általános ultrahang, Nőgyógyászati ultrahang, Fizioterápiás szakellátás,
Balneoterápiás szakellátás, Gyógytorna

Fogászati röntgen

48 150 fő

Reumatológia, Tüdőgyógyászat

86 272 fő

A táblázatból látható, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet a legtöbb szakterületen 42 254 fő ellátásáért felelős. Az ellátandó lakosok Tiszaújvárosban és 17 környező településen élnek.
A szakrendelésekre jórészt a háziorvosok irányítják a betegeket,
minden háziorvos birtokában van azon információknak, amely
alapján a területileg illetékes járóbeteg-, illetve fekvőbeteg intézetbe utalja a betegeket. Amennyibe a lakosok tájékozódni szeretnének azt illetően, hogy mely szakrendelésen biztosítanak Tiszaújvárosban számukra kötelezően ellátást, azt az ÁNTSZ honlapján a
http://appserver.antsz.hu/jtek/pdf/gen/layout:pdf/szolgaltatokod:029034;0000;pdf linken tehetik meg.

Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi
internetes elérhetőségen tekinthetik meg:
http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/
index.php/szakrendelesek
Nagyné Kántor Judit
főigazgató
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Pap Zsolt

a 6. sz. választókerület képviselője
2017. június 21-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

Közlemények

2017. június 15.

Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány

Mérleg

Eredménykimutatás

Előző
Előző é v ( e k ) T á r év
m ó d o - gyév
sításai

Megnevezés

Előző év
Alaptevékenység
Vállalkozási tevékenység
Összesen

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A. Befektetett eszközök

0

0

II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
11844

6337

I. Készletek
II. Követelések

2

III. Értékpapírok

5545

IV. Pénzeszközök

11844

790

11844

6337

3792

3973

I. Induló tőke/Jegyzett tőke

8500

8500

II. Tőkeváltozás/Eredmény

-4754

-4708

C. Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D. Saját tőke

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú te- 46
vékenységből)

181
A.

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
E. Céltartalékok
F.

Kötelezettségek

8052

0

I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezett8052
ségek

0

G. Passzív időbeli elhatárolások

0

2364

Források összesen

11844

6337

B.

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 2016. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése a Polgármesteri Hivatal honlapján (www.varoshaza.tiszaujvaros.hu/dokumentumtár), valamint weboldalunkon (www.mecenas.tiszaujvaros.hu/dokumentumok) is megtekinthető.

C.
D.

Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány

Köszönet az 1 %-ért

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány köszönetet mond
mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-ával segítették munkánkat.
2016-ban 104.455 Ft-ot kapott közalapítványunk, melyet céltartalék képzésére és működési költségekre fordítottunk.
Adószámunk: 18412262-1-05
Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány

Tájékoztató szakmai vizsgával rendelkezők
érettségi vizsgára történő felkészítéséről
Az SzSzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája a 2017/2018-as tanévben szakmai vizsgával rendelkezők érettségi vizsgára való felkészítését indít nappali vagy esti tagozaton.
A képzés 2 éves. A jelentkezés feltétele szakmai vizsga megléte.
A képzés a jelentkezők létszámától függően indul.
A jelentkezés határideje: 2017. június 30., pótjelentkezés: 2017.
augusztus 31. Jelentkezési lapok és további részletek a képzésről beszerezhetők az iskola portáján, vagy letölthetőek a honlapról:www.brassai-tiszaujvaros.hu
Bukta Márta mb. igazgató

E.

Értékesítés nettó árbevétele
Aktivált saját teljesítmények
2.
értéke
3.
Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés
- támogatások
=
alapítói
központi
=
költségvetési
helyi önkor=
mányzati
=
egyéb
Pénzügyi műveletek bevéte4.
lei
5.
Rendkívüli bevételek
ebből:
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
=
alapítói
központi
=
költségvetési
helyi önkor=
mányzati
=
egyéb
Összes bevétel (1±2+3+4+5)
ebből:
- közhasznú tevékenység bevételei
6.
Anyagjellegű ráfordítások
7. Személyi jellegű ráfordítások
ebből:
- vezető tisztségviselők juttatásai
8.
Értékcsökkenési leírás
9.
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordí10.
tásai
11.
Rendkívüli ráfordítások
Összes
ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)
ebből:
- közhasznú tevékenység bevételei
Adózás előtti eredmény (A-B)
12.
Adófizetési kötelezettség
Adózott eredmény(C-12.)
13.
Jóváhagyott osztalék
Tárgyévi eredmény (D-13)

Alaptevékenység

adatok E Ft-ban

Előző év(ek) módosításai

Tárgyév

VállalVállalkozáAlap-te- k o z á Alap-teÖsszeÖsszesi tevévékeny- si tevévékenysen
sen
kenység
kenység
ség
ség

1.

I. Immateriális javak

B. Forgóeszközök
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VállalkozáÖsszesi tevésen
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0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

12717

0
12717
0

0
12864

0
12864
0

12717

12717

12864

12864

1086

1086
0
0

1320

1320
0
0

0
11585

12671

0

0
11585

11363

0
11363

0

0

0

0

12671

12683

12683

0

0

12671

12671

12683

12683

46

46
0
46
0
46

181

181
0
181
0
181

46
46
Előző év

Tájékoztató adatok

Alaptevékenység

181
181
Előző év(ek) módosításai Tárgyév

VállalkozáÖsszesi tevésen
kenység

A.

Központi költségvetési támogatás

B.

Helyi önkormányzati költségvetési támogatás

C.

Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból
nyújtott támogatás

D.

Normatív támogatás

E.

A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 53
1996. évi CXXVI. Törvény alapján
kiutalt összeg

53

F.

Közszolgáltatási bevétel

12623

Alaptevékenység

VállalkozáÖsszesi tevésen
kenység

Alaptevékenység

0

12623

VállalkozáÖsszesi tevésen
kenység

0

12665

12665
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Hirdetés/Rendezvények

2017. június 15.

Villanyszerelő
és nehézgépkezelő szakmunka
azonnali munkakezdéssel,
versenyképes fizetéssel.
(szállást, utazást a cég állja )
Nem helybeliek jelentkezését is várjuk.
Jelentkezés:
06204799542-es telefonszámon,
majd személyesen Törökbálinton
kp.-i irodánkban .

Ingyenes teniszezés

A Tiszaújvárosi Tenisz Club idén is lehetőséget biztosít a tiszaújvárosi 18 éven aluli fiatalok részére, hogy a Sportcentrumban
lévő 5-ös és 6-os számú pályán - a nyári
szünetben, június 15. és augusztus 31. között - térítésmentesen teniszezzenek. A pályákat minden nap 16 és 18 óra között lehet
igénybe venni, érkezési sorrendben.
TTC Elnöksége

MEGHÍVÓ

A MOL és a „BOROSTYÁN” ALAPÍTVÁNY
szeretettel meghívja
NYUGDÍJASAIT
a 2017. június 24-én (szombaton),
10.00-17.00 óra között,
a Tiszaújvárosi Sportcentrum területén tartandó
’MOL REGIONÁLIS CSALÁDI NAP’-ra.

Hagyományainkhoz híven ismét megrendezzük - a korábban Juniálisként
ismert - MOL FŐZŐNAPOT.
A főzőnap során FŐZŐVERSENYT hirdetnek 4 kategóriában:
1. Legízletesebb étel – az „abszolút győztes csapat”
2. Legvidámabb csapat
3. Legszebben tálalt étel
4. Legkreatívabb csapat
A főzőversenyre 10-15 fős csapatok regisztrálhatnak 2017. JÚNIUS 15-IG.
(A BOGRÁCSGULYÁS elkészítéséhez a szervezők minden eszközt és alapanyagot biztosítanak.)
Jelentkezési lapot és a főzőversennyel kapcsolatos további információt a 0649-341-784 telefonszámon kérhetnek.
A főzőversenyen résztvevők részére az ebéd a csapat által készített ételből biztosított!
Azok a nyugdíjasok, akik nem kívánnak a főzőversenyen részt venni,
KÉSZÉTEL iránti igényüket a 06-49-341-784-es telefonszámon jelezzék
2017. JÚNIUS 15-ig!
A rendezvényre való belépéshez személyi igazolvány szükséges.
A rendezvény napján autóbuszjárat közlekedik 9.00 órától minden egész
órakor Tiszaújváros Autóbusz állomás – Széchenyi úti (üzletsori) megálló –
Sportcentrum útvonalon és minden óra 30 perckor vissza.

Sport

2017. június 15.

JABIL 3Próba

Az úszás is kipipálva

Nagyüzem a Sportcentrum uszodájában. A helyiek, környékbeliek mellett távoli településekről is érkeztek próbázók.
Úszással folytatódott június 11-én, vasárnap a JABIL 3próba elnevezésű szabadidősport sorozat. A
Sportcentrum medencéjében 212 pontvadász teljesítette a 400, vagy az 1000 méteres távot.
A jelentkezők, akik Tiszaújvároson kívül Budapestről, Debrecenből, Miskolcról, Mezőkövesdről, Nyíregyházáról érkeztek, 8
órától kezdhették meg a 3 pontot érő 400, illetve a 6 pontos 1000
méter teljesítését. A partot érés után mindenki örömmel vette
át a teljesítésért járó egyedi emblémázott törülközőt. A JABIL
dolgozók és a lakosság között kisorsolt 1-1 darab fürdőköpenyt
Mitterpach Tibor és Bodnár Lászlóné vihette haza. A 2-2 darab
hátizsák Balogh Emese Edit, Szigeti Judit, illetve Haraszin Liza
és Fodor Petronella tulajdonába került. A JABIL dolgozók közül Dobi Adorjánnak, Varró Csillának, Luts Istvánnak, Czirkus
Pálnak és Cseppely Dávidnak sportos meglepetés ajándékcsomaggal kedveskedett Fortuna.

Atlétika

Kis(s) híján döntő

A 122. atlétikai magyar bajnokság mezőnyében egy TSC-s versenyző ált rajthoz. Kiss Csaba a székesfehérvári viadalon 400
méteren az első előfutamban indult és a harmadik helyet érte el.
A lebonyolítási rend szerint a három előfutam első két helyezettje, rajtuk kívül a két legjobb időeredményt elérő sportoló jutott a
döntőbe. Sajnos Csaba 50.11 mp-es eredménye nem volt ehhez
elegendő, pedig ezzel a teljesítménnyel a döntőben a hatodik helyet szerezte volna meg.

Műkorcsolya

Nemzetközi porondon

Szikszai Zsuzsanna tiszaújvárosi műkorcsolyázó nemzetközi mezőnyben mérette meg magát Obersdorfban, a Nemzetközi Műkorcsolya és Jégtánc Szövetség által szervezett versenyen.
A mezőny igen erős volt, a világ 14 országából érkeztek versenyzők.
Zsuzsanna az Adult Bronz II. kategóriában indult és kűrjével sikerült jó eredményt elérnie, 17 versenyzőt maga mögé utasítva a 15. lett.

Labdarúgás

Nagy szerzemény

A következő bajnoki idény sikerességének zálogaként Gerliczki Máté vezetőedző egy hét pontból álló kívánságlistát fogalmazott meg a klub vezetése felé. Ennek egyik pontja máris teljesült, egy tapasztalt, 28 éves jobb oldali védővel - Nagy Péterrel
- egyezett meg a klub.
Nagy Péter 2007 és 2012 között a Mezőkövesd színeiben szerepelt, 2009-ben tagja volt az NB III-as, majd 2011-ben az NB IIes bajnokcsapatnak. 2013 és 2016 között a Kazincbarcika, az elmúlt évben a Hajdúböszörmény csapatát erősítette.

Kosárlabda

Alsóházi elsőség a végén

Véget ért az NB I/B-s kosárlabda bajnoki szezon. A Phoenix az alsóház első helyén zárta az idényt, mert a két győzelemig tartó párharc harmadik
mérkőzésén magabiztos győzelmet aratott a tartalékosan
felálló Pápa ellen.
Tiszaújvárosi Phoenix KK –
Motax-Pápai KC
82 - 63 (24-10, 15-16, 24-19, 19-18)
Tiszaújváros, 200 néző, Vezette: Válé,
Goda, Bagi.
Tiszaújvárosi Phoenix KK: Kilyén (9/3),
Szabó N. (6), Papp (8/6), Pongrácz (13/9),
Pöstényi (20/9), Kovács B. (-), Katlan
(2), Kovács Z. (2), Benőcs D. (7/3), Magyar L. (12/6), Szilasi (3/3), Mayer (-).
Motax-Pápai KC: Horváth A. (19/9),
Horváth G. (14/3), Keresztes (2), Perger
(3/3), Szanati M. (6), Keller (6), Domján (6), Presing (7/6), Schveinghoffer (-),
Szanuti G. (-)
A Pápa a mérkőzés elején mintha még
a buszon maradt volna, így a Tiszaújváros simán lelépte. Az első negyed közepén 22-2-re is vezettek a Phoenix-es fiúk.
Ezután rendezte sorait a vendégcsapat, de
nem tudta megszorongatni a hazaiakat.
A negyedik negyed elején a különbség
26 pontra is hízott, köszönhetően annak,
hogy nem csak a védekezése, de a támadójátéka is jó volt a csapatnak. A Phoenix legeredményesebb játékosa, a 20 pontos Pöstényi Zoltán például ezen az estén
nem tudott hibázni mezőnyből. Amit rádobott, legyen az két- vagy hárompontos,
az mind bement.
A Phoenix ezzel a győzelemmel megszerezte a 15. helyet, ami az alsóház első helyét jelenti, és azt is, ha a legjobb 14-be
került csapatok közül valaki nem vállalja
az indulást, akkor a Tiszaújváros a felsőházban folytathatja.

Kajak-kenu

Itt a pápai játékos szerezte meg a labdát, de a győzelmet a Phoenix seperte be.
Szendrey Zsombor: Boldogok vagyunk, ba jutást nem sikerült elérnünk. Viszont
hogy így fejeződött be a szezon, bár ki- a másik oldal, hogy apró dolgokon, tucsit csalódottak is a 15. hely miatt. Örü- lajdonképpen egy egypontos vereségen
lök annak, hogy aki ma pályára lépett, is múlott, hogy nem sikerült. A nagyobb
hozzá tudott tenni a játékhoz. Most maga- problémát az jelentette, hogy két alapbiztosabban győztünk, mint bármely más játékosunk, akiknek az volt a feladatuk,
meccsünkön. Köszönjük mindenkinek az hogy a csapat gerincét alkossák (Madár
egész éves segítséget, támogatást, bízunk és Debreceni – a szerk.) elhagyott minket.
a szép folytatásban.
Én azt mondom, cserbenhagyták a csapaVajda József: - Hat sérültünk van, hat órát tot. Ennek ellenére nagyon szépen helytutaztunk, munka után jöttünk és jobban álltak a fiúk. Fel tudtak állni, megpróbáljátszott a Tiszaújváros, gratulálok nekik, ták azt a két lukat betömni, amit a két jámert megérdemelték a győzelmet.
tékos hagyott, és azt hiszem, egészen jól
megoldották ezt a feladatot. Közben megSzezonértékelés
sérült Kovács Zoli, eltört a keze, szóval
Az utolsó mérkőzésen megszerzett győ- elég sok olyan momentum volt, ami nezelmével van remény az áhított cél, az hezítette a feladatot. Én azt mondom, ha
NB I/B felsőházában való szereplésre a ezeket is belerakjuk a képzeletbeli mérkövetkező szezonban. A bajnokságot az leg serpenyőjébe, akkor a csapat szépen
utolsó mérkőzést követően az egyesület teljesített.
A következő bajnoki szezonra a felkészüelnöke, Ducsai Zoltán értékelte.
- Kettős érzésem van - mondta az elnök. lés augusztusban kezdődik. Addigra kide- Itt vannak a tények, azok azt tükrözik, rül, ki az, aki megy és ki marad, lesz-e új
hogy bizony az áhított célt, a felsőház- igazolása a csapatnak.

Európa meghódítására fel!

A belgrádi ifjúsági és U23 Európa-bajnokságra, illetve a július végi győri EYOF-ra
(Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál) tartottak válogatót Szegeden, az olimpiai kajak-kenu központban. A versenyen a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó
Egyesület sportolói kiváló eredményeket
értek el.
Erős Patrik az Eb válogatóversenyeken 3
(!!!) versenyszámban is győzni tudott, így
Velenszki Tamás tanítványa 2 versenyszámban is képviselheti majd Magyarországot a belgrádi Európa-bajnokságon.
A TKKSE további két versenyzőt delegál a nemzeti válogatottba, az elért eredményeknek köszönhetően Gábor Netta és
Molnár Martin is tagja a Belgrádban szereplő ifjúsági kajak-kenu válogatottnak.
Nem csak versenyzői szinten lesz érdekelt a tiszaújvárosi klub az Eb-n. Dónusz
Éva, korábbi olimpiai bajnok kajakos

Triatlon
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(1992), jelenlegi ifjúsági válogatott szövetségi kapitány meghívására Velenszki
Tamás irányítja a férfi kajak szakágban
a párosok és a négyesek felkészítését az
Európa-bajnokságra.
Eredmények
K-2 ifi U17-18 1000 m: 1. Erős Patrik Kós Benedek (Szarvas), 5. Berkes Viktor
– Bodnár Bence, K-4 ifi U17-18 500 m:
1. Erős Patrik (TKKSE) - Bálint Gergő
(FTC) - Csokor Erik (FTC) – Obert Ákos
(Győr), K-4 ifi U17-18 1000 m: 1. Erős
Patrik (TKKSE) - Nikodém Patrik (KSI)
– Karnok Marcell (Szeged) - Kós Benedek (Szarvas), NK-1 U16 500 m (EYOF):
4. Kovács Mirtill, NK-1 U16 200 m
(EYOF): 5. Kovács Mirtill, K-1 ifi U1718 1000 m: 7. Berkes Viktor, K-2 ifi U1718 500 m: 7. Berkes Viktor - Bodnár Bence, NC-1 U17-18 200 m: 2. Bragato Giada, NC-1 U17-18 500 m: 2. Bragato Gia-

da, NC-2 U17-18 500 m: 1. Bragato Giada – Szigethy Virág (Pécs), NC-2 U17-18
200 m: 1. Bragato Giada – Szigethy Virág (Pécs), C-1 U15-16 (EYOF) 500 m:
6. Kőszegi Milán, C-2 U17-18 500 m: 9.
Kőszegi Milán – Odnoga Martin (Győr),
NC-1 U15-16 (EYOF) 500 m: 5. Meczkó
Viktória, K-4 Női U17-18 500 m: 1. Gábor Netta (TKKSE) - Orosz Adrien (DKSC) - Lazúr Margaréta (Győr) - Szendy
Lili (MTK), K-1 Férfi U17-18 200 m: 2.
Molnár Martin, K-1 Férfi U17-18 500 m:
1. Molnár Martin, K-2 Férfi U23 500 m:
3. Béke Kornél - Mozgi Milán (Győr),
K-2 Férfi U23 1000 m: 1. Béke Kornél
- Mozgi Milán (Győr), K-2 Női U1718 500 m: 6. Gábor Netta - Lazúr Margaréta (Győr), K-2 Férfi U17-18 200 m:
6. Molnár Martin - Törköly Zoltán (Szeged), K-1 Férfi U23 200 m: 9. Mannheim Krisztián

Bajnoki bronz, sprintarany

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub
sportolói az 575 Keszthely
Triatlon elnevezésű kétnapos
nemzetközi viadalon gyarapították tovább eredménysorukat. Hankó Dávid középtávon
magyar bajnoki bronzérmet
nyert, Molnár Sára pedig elsőként érkezett célba a sprint
távon.
Az 1900 m úszásból, 90 km kerékpározásból és 21 km futásból álló szombati középtávú futam mezőnyében Andreas
Raelert személyében világsztárt is üdvözölhettek a jelenlevők, aki az athéni olimpián 6. volt, majd a középtávú világbajnokságon és a hosszú távú vb-n is ezüstérmet érdemelt ki, valamint nyert ironman Európa-bajnokságot is, igazolta

klasszisát és magabiztosan nyerte meg a
versenyt. Hankó Dávid, a tiszaújvárosiak többszörös középtávú magyar bajnoka
abszolútban az előkelő 7. pozíciót harcolta ki, ami a magyar bajnoki értékelésben
ezúttal a harmadik helyet jelentette számára.
A vasárnapi sprint távú (750 m úszás, 20
km kerékpározás, 5 km futás) futam női
abszolút értékelésében Molnár Sára szerezte meg az elsőséget, míg férfi abszolútban Balogh Bence hatodik lett. A szenior
2-es korcsoportban érdekelt Fróna Judit
és Bán Csaba egyaránt ötödikként zárt,
csakúgy, mint a szenior 3-as korcsoportban érdekelt Vígh Sándor László.

Hankó frissít.

Az oldalt szerkesztette:
Ferenczi László
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