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Városunk kitüntetettjei

Tiszaújváros képviselő-testülete augusztus 20-án az alábbi
személyeknek és közösségeknek adományoz önkormányzati kitüntetéseket:
„Pro Urbe” Életműdíj
Pataki János festőművész
„Pro Urbe” Évi Díj
Günther Wenth, az Inno-Comp Kft. tulajdonosa, Molnár József, a MOL vezérigazgatója
Szent István Emlékérem
Felföldi Irén nyugalmazott védőnő, Pólik Gyula, a Mária Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Templom gondnoka,
a Napsugár Bölcsőde közössége, Kristályné Medgyessy Andrea pedagógus, a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola volt intézményvezető helyettese, Bodolai József labdarúgó, Bubnó György, a Tiszaújvárosi Görög Katolikus Egyházközség Képviselő-testületének világi elnöke, Kuik Istvánné, volt járási szakszervezeti titkár, Lukács János nyugalmazott főmérnök
Lorántffy Zsuzsanna Emlékplakett
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Katica óvodájának
közössége, Uzsoki Aranka református lelkész, Csató Ágnes
nyugalmazott szociális gondozó, Kása László, a Tiszaszederkényi Református Egyházközösség presbitere
A kitüntetéseket augusztus 20-án, a városi ünnepségen adják át.

A meteorológiai előrejelzések szerint pénteken újra, akár 33, 34 fokig is felszökhet a hőmérő higanyszála, szombatra viszont újabb hidegfront érkezik hozzánk záporokkal, zivatarokkal. Szeptember elsejéig, a vakáció végeztéig biztosan nem
lesz panaszunk a nyárra, hiszen az elkövetkező hetekre végig 25 Celsius fok feletti hőmérsékletet prognosztizálnak. Írásunk a 4. oldalon.

Visszakapják a sportolók

A Camelot hűlt helye

Vár állott, most kőhalom.
Az egyetlen fedett edzőcsarnoka volt hajdanán a régi sporttelepnek, ahol a különböző sportágak képviselői a téli időszakban is készülni tudtak a versenyszezonra.
1998-tól, a Sportcentrum felépülését követően ez a feladata megváltozott. 1999
májusában nyitotta meg kapuját a helyi
és a környékbeli fiatalok nagy örömére a Camelot Club. A szórakozóhely 17
év után bezárt, így elvesztette funkcióját.
A tiszaújvárosi önkormányzat pedig úgy
döntött, hogy veszélyes volta miatt le kell
bontani.
- Az egykori csarnok nagy része már darabokban van - tudtuk meg Gál Csabától,

a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.
ügyvezetőjétől. - A bontási folyamat közel 10 millió forintba kerül, ami a véghajrába érkezett, hiszen a vállalkozónak augusztus 21-re kell átadnia a teljesen rendezett területet.
A jövő még nyitott kérdés. Mindenképpen a városi sportéletet fogja szolgálni a
felszabaduló terület. Tiszaújváros önkormányzata dönt majd arról, hogy milyen
sportlétesítmény épül az egykori diszkó helyére, attól függően, hogy melyik
sportágnak lesz szüksége egy újabb épületre.

Tájékoztatás

Baj van
a webbel
A TiszaSzolg 2004 Kft. ezúton értesíti
Tisztelt Fogyasztóit, hogy az internetes
ügyintézői felület további üzemeltetéséhez szükségessé vált a banki befizetést biztosító programrész módosítása,
melynek során előre nem látható probléma lépett fel. Elhárításáig - várhatóan novemberig - a számlák befizetése
nem lehetséges.
A normál üzemszerinti működés helyreállításáig az alábbi fizetési lehetőségek közül választva tudják számlájukat
befizetni:
- saját netbankon keresztül
- egyedi utalással bankon keresztül
- ügyfélszolgálatunkon pénztári befizetéssel.
Köszönjük türelmüket és szíves megértésüket.
TiszaSzolg 2004 Kft.

Csíki cseregyerekek

Vendégek
Székelyföldről

Csíkiek és helybéliek a székely kapu árnyékában.
Idén is megérkeztek a cserediákok Csíkszeredából. A tiszaújvárosi gyerekek a napokban értek haza az erdélyi testvérvárosból,
pontosabban a pottyondi táborból, most pedig egy hétig a csíki fiatalok élvezhetik városunk vendégszeretetét. Húsz gyerek
és négy kísérő felnőtt érkezett hétfő délelőtt városunkba. Bráz
György polgármester köszöntötte a vendégeket, majd egy közös
fotó után újra buszba ültek, hiszen az úti cél, a szálláshely idén
is Bogács. A strandolás mellett kirándulnak majd Budapestre,
ahol sétahajózást terveznek a Dunán és a Csodák Palotájába látogatnak el. Visszatérnek Tiszaújvárosba is, egy napig a Gyógyés Strandfürdő vendégei lesznek.

Sokféle

2. oldal

Tűz
az olefingyárban

2017. augusztus 15-én délután az Olefin-1 üzemben egy rutin
technológiai beavatkozás során olajkifolyás miatt kisebb tűz
történt a kemence közelében. A MOL Petrolkémia biztonsági
protokollja tökéletesen működött. A kezelők a tűz oltását azonnal megkezdték, a FER Tűzoltóság is helyszínre vonult, és a tüzet rövid idő alatt eloltották, a területet biztosították. Személyi
sérülés nem történt, a munkálatokban nincs fennakadás, a termelés tovább folyik. Az anyagi kár nem jelentős. Az esemény
kivizsgálása folyamatban van.
MOL Petrolkémia Zrt.

Mindent bele!

Lecsót főztek

Paprika, paradicsom, hagyma - így kezdődik a lecsókészítés, s
számtalan módon folytatódhat, ki mivel ízesíti, „dobja fel”. A
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ idén is megrendezte a
lecsófőző napot a szépkorúaknak. A kulináris programra nyolc
csapat jelentkezett, így közel 150-en főztek együtt a Tisza-parti
Szabadidőház udvarán.

Kenyér

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot augusztus 20-ig (vasárnapig)
a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd
augusztus 21-től (hétfőtől) a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050)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		
8-17		
8-12
Remény Gyógyszertár
Tisza Gyógyszertár
8-20		
8-20
8-19

Orvosi ügyelet

Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától
másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától hétfő
reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.

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: 49/548-206
Intézményvezető-helyettes: 49/548-338
„Ezüsthíd” Gondozóház nővérszoba: 49/548-260

Nem a NAV kér személyes
adatot telefonon!
Egy adózó bejelentése szerint valaki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nevében telefonál, és bankszámla adatokat kér. A telefonban egy udvarias hang közli az ügyféllel, hogy túlfizetése van
az adóhivatalnál, de ezt csak nevének és bankszámlaszámának
megadását követően tudják utalni.
A NAV telefonon soha nem értesíti ügyfeleit, és soha nem kér
bankszámlaszámot, vagy egyéb bizalmas adatot! Kérjük, hogy
ha valaki ilyet tapasztal, haladéktalanul tegyen bejelentést a
NAV bármelyik igazgatóságán, ügyfélszolgálatán, és semmiképpen se adja meg adatait! Az ebből eredő kellemetlenségekért
a NAV nem vállal felelősséget, mert a hivatal kizárólag ügyfélkapun, postán, illetve folyószámla-kivonaton értesíti az adózókat a túlfizetésekről.
NAV

2017. augusztus 17.

Felhívjuk nyugdíjas társaink figyelmét, hogy az idén is szeretnénk megrendezni az Idősek Hete programsorozatban az

ARANYLAKODALMAT.

Szeretettel várjuk minden olyan házaspár jelentkezését,
akik ebben az évben ünneplik 50. házassági évfordulójukat
és szeretnék közösségünk előtt megerősíteni fogadalmukat.
A jelentkezés és a részletek megbeszélése végett keressétek a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületét (Tiszaújváros,
Kazinczy út 3.) a hétfői és keddi napokon. Telefon: 49/440660.
Varjas Lászlóné
elnök

A Krónika elérhetőségei:

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

Egyházi hírek
Római katolikus

nap végén egyben várjuk e-mailben a

Szerdán, csütörtökön, pénteken 08:30 órakor, kedden és
szombaton 18:00 órakor, vasárnap 11:00 órakor lesznek
szentmisék templomunkban.
Egyházközségünk zarándokutat szervez Szentkútra a Nagyboldogssszony főbúcsúra szeptember 10-én, vasárnap. Jelentkezni
lehet a plébániairodában. Az útiköltség 2.000 Ft.

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai

Református

Ezzel a rejtvénnyel folytatódik augusztusi sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István
út 16. címre.

Csütörtökön 17.00 óra bibliaóra az imaházban.
Vasárnap Tiszaszederkényben 09:00 és Tiszaújvárosban 10:00
órától lesz istentisztelet.

Görögkatolikus

Szombaton 18:00 esti istentisztelet. Vasárnap 11:00 Szent Liturgia. Hétfőn és kedden 18:00 esti istentisztelet. Szerdán 8:00
Szent Liturgia.
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
szeretett halottunk

Torkos Sándorné

temetésén részt vettek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek,
sírjára koszorút és virágot helyeztek.
Köszönettel:
A gyászoló család
„Hiába borul rád a temető csendje.
Szívünkben élni fogsz mindörökre.”
Szomorú szívvel emlékezünk arra a napra,
amikor a szeretett férj, édesapa, nagyapa

Varga Sándor
10 éve hagyott itt minket örökre.
A gyászoló család
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Lakossági fórum

Tiszaújváros
szépségei

Sokszínű, sokarcú a város.
Tiszaújváros önkormányzata megkezdte Településképi Arculati Kézikönyvének (TAK) és településképi rendeletének kidolgozását. E témakörben
lakossági fórumot is tartottak a múlt héten.
A kézikönyv deklarált célja, hogy meghatározza és rögzítse a
város legfontosabb értékeit, karaktereit és szemléletformáló kiadványként építészeti iránymutatást, segítséget nyújtson a jövő
építkezéseihez és beruházásaihoz, a környezet alakításához. A
könyvben foglaltak tehát nem lesznek kötelező érvényű előírások, csak ajánlások.
- Biztos, hogy kell, de nem értjük, hogy miért kell - kommentálta Guba János, a lakossági fórum egyik résztvevője a Településképi Arculati Kézikönyv létjogosultságát. - Borzasztó nehéz
lesz Tiszaújvárosban valamit is összeállítani. Én azért nem értem ezt az egészet, mert a szabályozási terv a tömböknél pontosan adott, magasság, beépíthetőség, tehát minden szépen le van
szabályozva. Tiszaújváros annyira sokrétű, sokarcú, és annyiféle épület van, törvényes keretek között mindenki olyat épít, amilyet akar. Ezt most miért kell még egy-egy fényképen illusztrálni, hogy na, ilyet ajánlok - tette hozzá.
Véleményét részben Durbák György városi főépítész is osztotta.
Mint mondotta, a közelmúltban egy „fejtágítón” vett részt, ahol
a minisztériumból érkezett előadók sem tudtak válaszolni arra a
kérdésre, hogy mi a célja az arculati kézikönyvnek.
- A 2015-ben indult Nemzeti Építési Program célja, hogy teljes paradigmaváltáson essen át az építésügy és annak engedélyeztetési folyamata - mondta a főépítész. Ezek közül már megvalósult az egyszerű bejelentés jogintézménye, ami a magánépíttetők és lakóházak vonatkozásában négyzetméterkorlát nélkül építési engedély nélkül építhetővé teszi a lakóingatlanokat.
Az arculati kézikönyv ehhez csatlakozik, mint ajánlóeszköz. Az
egyszerű bejelentés ugyanis arról szól, hogy mindenféle hatósági engedély nélkül épülhetnek fel házak, és majd egy utólagos
ellenőrzés során derül ki, hogy ezek az épületek megfelelnek-e a
törvényben lefektetett kritériumoknak. A másik vonulat az, hogy
míg korábban, amíg építési engedélyezési eljárást kellett lefolytatni bármely ilyen típusú épületnél, abban az esetben egy előzetes véleményezési eljáráson kellett átesni, egy főépítészi véleményt, úgynevezett településképi véleményt kellett kérni. Megjegyzem, továbbra is megmaradt az építési engedélyeztetés az
összes többi építési tevékenység vonatkozásában, tehát például, ha egy cég kíván lakóházat építeni, az már építési engedélyköteles dolog. Vagy egy olyan lakóházat épít, amiben irodák,
vagy más egyéb funkciók vannak, az is építési engedélyköteles.
A főépítész hangsúlyozta, az hogy valami nem építési engedélyköteles, „csak” bejelentésköteles, az nem jelenti azt, hogy nem
kell betartani az összes létező építési előírást. - Minden előírást be kell tartani – mondta Durbák György. - Van helyi építési
szabályzat, az OTÉK, a szabályozási terv, és jelenleg is van településkép-védelmi rendeletünk, melyek előírásait be kell tartani. Ellenkező esetben egy hatósági ellenőrzés során a szabálytalanul épült épület lebontható.
A kézikönyv és a rendelet megalkotását a lakosság is segítheti a
városi honlapon elérhető rövid kérdőív kitöltésével. A Tiszaújváros szépségei nevet viselő kérdőíven többek között az alábbi
kérdésekre várják a válaszokat:
Tiszaújváros mely városrészében élne a legszívesebben? Kérjük, indokolja az előző kérdésre adott válaszát! Kérjük, jellemezze saját lakókörnyezetét! Mik azok az építészeti elemek,
melyeket szívesen látna megismétlődni? (Homlokzatok, tetőformák, kerítések.) Mi jellemzi leginkább Tiszaújváros épületeit, környezetét általánosságban? Milyen jelzőkkel írná le a várost? Ön szerint milyen épített környezeti büszkeségekkel rendelkezik a város? Tiszaújváros mely részeihez, területeihez kötődik a legtöbb személyes, pozitív élménye? A város mely részét, közterületét újítaná meg és miért? Milyen építészeti környezetet szeretne látni a jövőben ?
F.L.

Aktuális
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Rendkívüli ülés

Energetikai korszerűsítésre pályázunk

Mintegy 275 millió forint pályázati forrás elnyerésének
reményében tartott rendkívüli ülést augusztus 10-én Tiszaújváros képviselő-testülete. Sikeres pályázat esetén
mindkét állami fenntartású általános iskolában jelentős energetikai korszerűsítést
hajthatnak végre.
A Széchenyi 2020 program keretében jelent meg az „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” című felhívás,
melynek alapján alapfokú oktatási intézmények épületeinek energiahatékonysági
fejlesztése és/vagy megújuló energia-felhasználásának növelése támogatható. A
támogatást igénylő a helyi önkormányzat lehet.
Tekintettel arra, hogy a Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (szeptember elsejétől Hunyadi iskola) és a Tiszaújvárosi Széchenyi István
Általános Iskola fenntartója és működtetője a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ, szükség volt támogató nyilatkozatra is, melyben nyilatkozik, hogy a
munkálatok céljával egyetért, az azokkal
járó zavarást tűri, a fenntartási időszak
alatt, amennyiben a jogviszony fennáll,
az érintett ingatlan funkcióját fenntartja,
illetve legalább a fenntartási időszak alatt
az önkormányzat kérésére az épület energetikai teljesítményével kapcsolatos adatokat az önkormányzat rendelkezésére
bocsájtja.
Az önkormányzatnak többek között arról
kellett nyilatkoznia, hogy amennyiben a

A Hunyadi iskola épületére napelemet is telepítenének.
fenntartói/üzemeltetői/vagyonkezelői jog
visszaszáll az önkormányzatra, a támogatási kérelem elbírálásakor figyelembe vett
és támogatott eredeti funkciót a fenntartási időszak végéig megtartja vagy az elbírálás időpontjában azonos feltételekkel
támogatható, olyan egyéb funkció ellátását biztosítja az adott épületben, melynek hatására a fosszilis energiaszükséglet nem növekszik és releváns esetben a
megújuló energiafelhasználás nem csökken.
A felhívás területspecifikus melléklete szerint a rendelkezésre álló forrás 837
millió forint. A támogatott kérelmek várható száma 2-3, a kérelmeket augusztus
15-ig kellett benyújtani. A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az

A Széchenyi iskola homlokzata is megújulna.

összes elszámolható költség 100%-a, ös�szege minimum 15 millió, maximum 400
millió forint.
A pályázati felhívás 5 éves fenntartási kötelezettséget ír elő. A pályázaton energetikai központú felmérésen és számításokon alapuló projektet kell kidolgozni, és
kötelező az infokommunikációs akadálymentesítés.
Energetikai szakértő által végzett előzetes
szakmai számítások alapján a két intézményre vonatkozó projekt várható költsége 275,1 millió forint. A fejlesztés műszaki tartalma dióhéjban: külső homlokzati szigetelés és színezés mindkét intézményben, 8 kW teljesítményű napelem
telepítése a Hunyadi iskola épületére, lapostető hő- és vízszigetelése, illetve villámvédelemmel kapcsolatos munkálatok
mindkét intézményben. A Hunyadi iskolában egy akadálymentes mosdót is kialakítanak.
A képviselő-testület élt a pályázati lehetőséggel, egyhangúlag támogatta, hogy az
önkormányzat támogatási kérelmet nyújtson be a felhívásra.
Bráz György polgármester bejelentette,
hogy amennyiben az igényeltnél kevesebb
támogatást ítélnek meg, úgy a szükséges
döntés meghozatala céljából a képviselő-testület elé terjeszti javaslatát. A polgármester azt is közölte, hogy így jár el akkor is, ha pozitív támogatói döntés születik, de a lefolytatott közbeszerzési eljárás
eredményeként kialakult tényleges projektköltség meghaladja a kérelemben rögzítettet.
Ferenczi László

Tanszerek, támogatások

Sokba kerül a tanévkezdés

Bő két hét és kezdődik a tanév. A beiskolázás sok pénzt
emészthet fel, de a kiadásokat enyhítendő, Tiszaújváros
önkormányzata két támogatással is segíti a családokat.
Listával válogató szülők és gyerekek az
írószerboltban. Az iskolakezdés előtt egyre gyakoribb látvány az ilyen és ehhez hasonló nagybevásárlást végző család.
- Nagyon fontos, hogy egész évben tudja
használni a gyerek azt, amit megveszünk
- mondta a tanszerek között válogató Vargáné Takács Judit. - Nekem nagy segítség, hogy pontos listával indultunk el és
ez alapján vásároltunk.
A legtöbb pedagógus már készít ilyen listát. Van, aki a minőségre is javaslatot tesz,
de van, aki a választást a szülőre bízza.
Csomag és csomag között jelentős különbség lehet. A mennyiségtől és a minőségtől függően 5 ezer forinttól akár 15
ezer forintig is terjedhet az általános iskolai tanszercsomag ára. A tapasztalat az,
hogy a legtöbb szülő nem a tanszereken
akar spórolni. Igaz, az olcsóbb termékek
sem minden esetben gyengébb minőségűek.

Hosszú a lista, hosszú a számla.
- Szeretik az emberek a jót - mondta Császárné Vámosi Mária, a Rózsa úti papírbolt tulajdonosa. - Az a tapasztalatunk,
hogy kevesebb, de jobb minőségű árut
vesznek a vásárlóink.
Ha szükség van tolltartóra, iskolatáskára,
akkor tovább nő a kiadás, a tankönyvekkel, tornafelszereléssel együtt pedig akár
súlyos tízezrekbe kerülhet a tanévkez-

dés. Tiszaújváros önkormányzata két támogatási formával segíti a családokat. Az
egyik az eseti települési támogatás keretében adható gyermekvédelmi támogatás.
- Ez jövedelemhatárhoz kötött - mondta
dr. Hudák Adrienn, az önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport
Osztályának osztályvezető-helyettese. Családosok esetében a 37.050 forintot,
gyermekét egyedül nevelő szülő esetében
a 48.450 forintot nem haladhatja meg az
egy főre eső havi jövedelem. Erre a támogatási formára folyamatosan lehet kérelmet benyújtani.
A másik segítség az önkormányzati tankönyvtámogatás. Ezt az a maximum 23
éves tiszaújvárosi nappali tagozatos diák igényelheti, akinek a családjában az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg a 114 ezer forintot, egyedülálló szülő esetében a 142.500 forintot. A támogatás mértéke a tankönyv ára, de legfeljebb
6.000 forint, egyedülálló szülők esetében
10.000 forint. A támogatási kérelmet augusztus 15-től szeptember 30-ig lehet benyújtani. Az 1-8. évfolyamokon ingyenes
a tankönyv.
borza
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Szapora, agresszív gyom

Forrónadrág, forrófej, forrunk

Hőhullámok nyarában

Parlagfű,
a közellenség

A szabadban dolgozóknak is
enyhülést hozott a hétvége,
bár pénteken, az utolsó munkanapon még 38 fokban kellett végezniük a munkát a
tűző napon. Városszerte folytak a munkálatok, utat, járdát bontottak, térköveztek,
vezetéket cseréltek. Dolgoztak, izzadtak, ittak.

Tűrők és imádók
- Itt a fülkében legalább 45 fok van - kiabálja ki a magasból kérdésünkre a markoló sofőrje, aki egyik kezében a kormányt,
a másikban az ásványvizet szorongatta.
- Sok már ebből a melegből, de lassan
megszokjuk, elviseljük. Óránként van pihenőnk, akkor árnyékba húzódunk, és el
vagyunk látva védőitallal is. Nyakamban
a vizes ruha, ez is hűsít egy kicsit. Dolgozni kell, az élet nem áll meg - mondja
az egyik munkás, Fekete Péter.
Délidőben tikkadtan keressük a riportalanyokat ehhez az összeállításhoz, szinte mindenhol a hőség a téma. A tóparti
padon pihenőknél és az ebédért igyekvő
időseknél is.
- Én jól bírom a meleget, semmi bajom
nincs vele. Imádom a nyarat, szeretem a
napsütést, sőt még a melegebbel sem lenne semmi bajom. Tőlem akár 50 fok is lehetne. Sokkal jobb a nyár, mint a hideg
tél, élvezem, amíg lehet - mondja meghökkenésünkre Varga Andrásné.

Van, aki a vizet szereti...
lidőben nem menjenek ki a tűző napra,
hogy fogyasszanak bőségesen folyadékot - tudjuk meg Lovas Attilától, a Tiszaújvárosi Mentőállomás vezetőjétől. - Persze volt néhány olyan rosszullétes riasztás, ami kifejezetten a meleg miatt volt,
ezen kívül csak kisebb balesetekhez vonultunk ki, súlyos sérültekkel nem találkoztunk, sőt ilyen szempontból a tömegrendezvények is jól teltek. A legforróbb napon, augusztus 5-én kevesebb volt
a vonulásszám, mint egyébként szokott.
A kánikula idején a kivonulások közötti
időszakban annyi engedményt mi mentősök is kaptunk, hogy könnyített ruházatban tartózkodhattunk a mentőállomáson,
bőséges folyadékellátás mellett. Védőital mindig volt nálunk, két járműben van

... van, aki a napot imádja.
Illés Gyuláné már nem ilyen mosolygós.
- Jöhetne az enyhülés, hiszen egészségügyi problémáim is vannak, aminek ugye
nem tesz jót ez a hőség, sem a nagy hőingadozás, de próbálom túlélni ezeket
a meleg napokat. Keveset vagyok lent,
mert engem nagyon legyengít – mondja.
Az aszfalt forró, a hangulat is, mindenki
mondja a magáét. Szabó Kondrát Tiborné, Elvira néni is csatlakozik hozzánk, 93
évével bölcsességeket is osztogat. Sem
verejték a homlokán, sem izzadságtól
csapzott frizura, csupa mosoly, mondanom sem kell ő is melegpárti.
- Télen elfogadom a tél hidegét, nyáron
meg el kell fogadni a nyár melegét. Ez
így van rendjén, és nem kell mindenért
nyavalyogni! Ja, és egymást is el kell fogadni - nyugtázza az év legmelegebb napját a néni.

Szófogadók voltunk
A kánikula idején nemegyszer figyelmeztettek a hatóságok a hőség veszélyeire. Talán ennek is köszönhető, hogy idősek, fiatalok, szülők, gyerekek különösen
odafigyeltek magukra és egymásra. A Tiszaújvárosi Mentőállomás munkatársai is
érezték ezt.
- Csak kis mértékben emelkedett azon
feladatok száma, ami egyértelműen a hőség számlájára írható, az emberek szerencsére megfogadták a tanácsokat, hogy dé-

légkondícionáló is, így elviseltük munka
közben is a meleget - teszi hozzá a mentőállomás vezetője.

Víz, víz, tiszta víz
Kánikula idején az emberek az átlagosnál
több vizet fogyasztanak. Izzadunk, párolog a szervezetből a folyadék, szükség
van a pótlásra. Hőségben akár a megszokott mennyiség duplájára is.
- Az elmúlt három hónap fogyasztási adatainak vizsgálata alapján Tiszaújvárosban és környékén a vízfogyasztás több
mint 20%-al nőtt a kánikula idején - kaptuk az információt az ÉRV Zrt-től. - Míg
májusban átlagosan 3.400 m3, júliusban
már átlagosan napi 4.200 m3 ivóvíz felhasználását regisztráltuk a településen. A
legmagasabb vízfogyasztást Tiszaújvárosban a kánikulai időszakban 2017. augusztus 5-én mértük, ezen a napon közel
4.800 m3 ivóvízigényt elégítettünk ki vezetékes közmű-hálózaton. Egy átlagos,
négyfős család 480 liter ivóvizet használ
fel naponta, a kánikulai időszakban egy
négyszemélyes család havi vízigényénél
akár 1,5 m3-es növekedés is lehetséges mondta Sipos Angéla irodavezető.
Kérdésünkre azt is elmondták, hogy a
megnövekedett vízigény kielégítése nem
okozott zavarokat az ellátásban, hiszen
az ÉRV ZRt. felkészült a többlet vízfogyasztásra. Sőt, a társaság ennél nagyobb

Kormányrendelet írja elő az irtást.

Fokról fokra

Bár várták, mégsem döntött csúcsot
a hőmérséklet. Az év eddigi legmelegebb napján, végül nem dőlt meg az
országos csúcs, bár már többfelé emelkedett 40 fok köré a hőmérséklet. Az
augusztus 4-én mért országos melegrekord 40,5 fok volt, melyet 1905-ben
Orosházán rögzítettek. Pénteken Kübekházán volt a legmelegebb, 40,3 fok.
igényt is el tud látni problémamentesen.
A közkutak üzemeltetésével kapcsolatosan azt az információt kaptuk, hogy az
ÉRV Zrt. az ellátási területén lévő közkifolyókat folyamatosan ellenőrzi, ennek
köszönhetően minden, a társaság üzemeltetésében lévő közkifolyó működik és
működött a kánikula idején.
A boltok forgalma is megnőtt, már ami a
vízigényt illeti. Az elmúlt napokban az ásványvíz volt az egyik legkeresettebb áru.
- Amíg máskor egy hónap alatt egy raklapnyi ásványvizet adunk el, addig most
ugyanennyi idő alatt a többszörösét értékesítettük, három-négy raklap vizet vásároltak vevőink. Folyamatosan töltöttük
fel a kiürülő hűtőket, hogy a melegben legyen jó hideg a víz, a legtöbbet a szénsavmentesből adtunk el - nyilatkozta lapunknak Molnárné Fakó Erika az Unio Coop
boltvezetője.
Aki csak tehette, vízpartra, víz közelébe menekült. Teltházas strandnapok vannak a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő mögött is. A szökőkútnál láblógató fiatalok kerestek enyhülést, de a Rózsa térre
telepített párakapunak is nagy volt a forgalma az elmúlt hetekben.
- A növényzetre különösen kellett figyelnünk, hiszen a virágok is szomjaztak a hőségben - mondta Krajnyák László, a Városgazda Kft. műszaki vezetője. - Az utak
locsolását alvállalkozóval végeztettük,
5 köbméteres tartályautóval járták a várost, 12-szer fordult egy nap az autó, ami
azt jelenti, hogy 60-70 köbméter vizet locsoltunk szét a város útjain naponta. A hőség idején a növények sem szomjaztak, hiszen reggelente két locsolójárművel indultak útnak kollégáink, de több helyen kézi
locsolást is végeztünk a hőségriasztás idején. A kinti munka közben természetesen
folyamatosan biztosítottuk munkatársainknak a védőitalt és a pihenőidőt.
A múlt heti már a negyedik hőhullám
volt az idén. A hatóságok többször is hőségriadót rendeltek el, annak is különböző fokozatait, amit néhányszor meg
is hosszabbítottak. A rendkívüli hőhullám augusztus 4-én búcsúzott a legmelegebb nappal. A meteorológiai előrejelzések szerint pénteken újra, akár 33, 34
fokig is felszökhet a hőmérő higanyszála, szombatra viszont újabb hidegfront érkezik hozzánk záporokkal, zivatarokkal.
Szeptember elsejéig, a vakáció végeztéig biztosan nem lesz panaszunk a nyárra, hiszen az elkövetkező hetekre végig
25 Celsius fok feletti hőmérsékletet prognosztizálnak.
berta

A parlagfű az 1900-as évek elején honosodott meg
hazánkban, és igénytelensége, agresszív terjedése
miatt egyre nagyobb területeken jelent meg. A növény térfoglalásával egyenes arányban nőtt az allergiások száma is, és ez a folyamat napjainkban
is folytatódik.
Évről-évre több a beteg, korosztálytól függetlenül. Szemviszketés, orrfolyás, orrdugulás tüsszögés. Ezek a leggyakoribb tünetek, ami a pollenszezonban jelentkeznek az allergiásoknál. Ezen
a héten már magas koncentrációban van jelen a parlagfű pollenje a levegőben térségünkben is, ezért egyre több allergiással találkozhatunk. Idén várhatóan hamarabb indul a pollenszezon az
elmúlt hetek nagy melege miatt. De lássuk milyen is ez a sokak
életét megkeserítő növény.

Agresszív ellenálló
A talajra viszonylag igénytelen, de leginkább az enyhén savanyú, homokos vályogtalajt kedveli. Leggyakrabban utak és vasúti sínek mentén, parlagon hagyott területeken, nem megfelelően gyom- irtott, bolygatott földeken fordul elő (innen a neve is).
A meleget, a fényt, és a nyári csapadékot kedveli, szárazságtűrése kiváló. Számára ideális körülmények között könnyen felülkerekedik más növényeken. Magyarországon március végén kezd
kelni, és áprilisban tömegesen csírázik. A talaj 10-20 °C-os hőmérséklete és a napfény kedvez a csírázásának. Nyáron intenzív növekedésnek indul. A virágok beporzását a szél végzi, így
a virágpor akár 100 km távolságra is eljut, szóródása július végén és augusztusban történik, ezután kisebb mennyiségben egészen a fagyok beálltáig tart. Egy közepes növény több ezer, vagy
több tízezer magot érlel, de 60 ezer magot is termelhet egyetlen
tövön. A mag rendkívül ellenálló, akár harminc évig is csíraképes marad.

Védekezz, védekezz!
Segíthet az esti hajmosás, hogy ne peregjenek a pollenszemek
egész éjjel a párnájára, ahonnan belélegezheti azokat. Fontos a
kora reggeli szellőztetés, amikor az éjjeli nyirkosság miatt a nehezebb polleneket a légmozgás még nem emeli fel a levegőbe.
Az ágyneműt heti rendszerességgel célszerű mosni. Száműzzük
a lakásból a pollenfogókat (plüss állatok, szőnyeg, függöny). A
gyógyszertárakban recept nélkül kapható készítmények is enyhíthetnek a tüneteken, azonban célszerű minden esetben orvoshoz fordulni, hiszen a kezeletlen allergia akár asztmához is vezethet.

Parlagfű kontra parlagfű
Az alternatív gyógymódokat előnyben részesítők körében terjed a „hasonlót a hasonlóval” elv. Eszerint, ha fokozatosan hozzászoktatjuk testünket a virágporterheléshez, a pollenszezonban
már nem kell olyan heves reakciókra számítanunk. A növény
zöld hajtásaiból készített lekvár, vagy a parlagfűolaj fogyasztása egyelőre újdonságnak számít hazánkban, de valóban segíthet
az allergiás betegeken.

Irtó-törvény
A parlagfű irtása nem csak emberbaráti kötelesség, 2008 óta
kormányrendelet írja elő. A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően a területet rendben tartani. Ha a tulajdonos nem gondoskodik a gyom irtásáról, akkor a
település jegyzője rendeli el a védekezést, amit az általa megbízott vállalkozók végeznek el, költségeit az ügyfélnek kell megfizetnie. Mindemellett a bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet.
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Illemtan, protokoll

Beszélgessünk!
De hogyan?

A magyar nyelv szépségét, árnyaltságát tükrözi a beszélgetés
szavunk és annak szinonimái: diskurálás, traccsolás, társalgás,
eszmecsere, párbeszéd, fecsegés, dumálás, szóváltás, csevegés,
véleménycsere, trécselés, konzultáció, csacsogás, csak hogy néhányat említsek. A kérdés az, hogy mikor, milyen nexust használhatunk.
Pár évtizeddel ezelőtt még a beszélgetés kezdeményezésének is
megvoltak a maga szabályai. A társalgás indítója mindig az elsőnek köszöntött, rangidős vendég volt. Erre viszont mindenképpen illett udvariasan reagálni. Mára ezt a szabályt már nem
kell annyira szigorúan venni, ám mégis jó, ha ismerjük a helyi szokásokat. Ha egy új munkahelyre érkezünk, vagy egy csoport tagja leszünk, érdemes tájékozódni és az elvárásokhoz alkalmazkodni.
Ma már a buszmegállóban is beszélgethetünk egy jót a mellettünk álló vadidegennel is. Azt azonban most is figyelembe kell
venni, hogy kivel, mikor, miről beszélgethetünk.
A piacon nem kezdünk bele a székfoglaló kiselőadásunkba, mint
ahogy az egyetemi katedrán sem bizalmaskodunk a hallgatósággal.
Figyelnünk kell a másik emberre, a beszélgetőpartnerünkre és
úgy megválasztani a párbeszéd hangnemét. Fel kell térképezni,
hogy milyen beszélgetést kezdeményezzünk, vagy elég, ha csak
meghallgatjuk, amit mondani akarnak nekünk.
Vannak helyzetek, amikor elég a minimális információáramlásra hagyatkozni. Például a postán, amikor hosszú sor áll mögöttünk, nem kezdünk el csevegni a postáskisasszonnyal, viszont
az említett piacon megkérdezhetjük a kedvenc kofánkat, hogyan
érzi magát, milyen az idei termés.
A munkahelyünkön vegyük észre, amikor a kollégánknak sürgős dolga van és nincs ideje velünk foglalkoznia.
Ha figyelünk a másikra, akkor láthatjuk, hogy mikor akar megosztani velünk valamit, vagy éppen szüksége van egy biztató
szóra. Ám azt is észre kell vennünk, ha az a legjobb, ha szó nélkül ülünk egymás mellett. Néha a szótlanság mélyebb érzéseket
vált ki a másikból, mint az a szóáradat, ami gondolkodás nélkül
hagyja el a szánkat.
A szóhasználatunkra is oda kell figyelni. A család és barátok között lehetünk szabadabbak, ott néha olyan szóösszetétel is kicsúszik a szánkon, amire igazán nem lehetünk büszkék.
Azért van néhány tétel, amit figyelembe kell venni egy beszélgetésnél:
Kerüljük a személyes természetű témákat. Ne beszéljünk az
egészségünkről, a gondjainkról, otthoni zűrjeinkről. Ne sajátítsuk ki a beszélgetést. Még akkor sem, ha a többiek láthatóan élvezik a mondandónkat. Ne szakítsuk félbe a másikat. Még akkor sem, ha arról akarunk beszélni, hogy milyen érveink vannak
a másik imént kifejtett véleményének támogatására. Mutassunk
aktív érdeklődést a hallottak iránt. Nincs jobb társalgó, mint az
érdeklődő hallgató.
Ne váltsunk hirtelen témát, sőt hozzuk vissza a témát, ha a beszélgetés valamilyen vakvágányra téved.
Ne tegyünk fölényesen végleges kijelentéseket, arról ugyanis
nincs mit beszélgetni. Egy olyan kijelentésre, hogy „Nekem az a
véleményem, hogy…” nem lehet más válasz csak az, hogy „Nekem pedig az a véleményem, hogy…” Használjuk minél gyakrabban az olyan fordulatokat, mint „Azt hiszem… „Úgy tűnik
számomra..” „Elképzelhető, hogy”, stb. Legyen az a vezérelvünk egy beszélgetés során, hogy a mondandóm inkább kérdés,
hogy más is elmondhassa róla a véleményét, és érzékeltessük
ezt a többiekkel is. Ne mondjunk ellent. Pontosabban, ne mondjunk ellent laposan, enyhítő körítés nélkül. Mondhatjuk, hogy
„nem tudok teljesen egyetérteni”, vagy „lehetséges, hogy van
egy másik szempont is”, de egy lapos ellentmondás lefullasztja
a beszélgetést, könnyen indulatokkal tölti meg a levegőt és a beszélgetés szópárbajjá alakul.
Beszéljünk érthetően, világosan. Ne hadarjunk. Vegyünk néha
levegőt! Nyugodtan, ráérősen. Az, hogy valaki több szót mond
ki, nem jelenti azt, hogy többet mond. Nem beszélve arról, hogy
egy kapkodó, hadaró, „időtakarékos” előadásmód idegessé teszi
a többieket, feszültséggel tölti meg a levegőt, ami a jó beszélgetés halála. A jó beszélgetés előfeltétele, hogy láthatóan mindenki ráér. Nem csak arra, hogy meghallgassa a másikat, hanem arra is, hogy nyugodtan, tagoltan, világosan, érhetően mondja el,
amit akar.
Kerüljük a gúnyolódást és a cinikus megnyilvánulásokat. Ne felejtsük, a gúnyolódás nem humor, a cinizmus nem életbölcsesség. Még akkor sem, ha sokan így gondolják. Mindkettő az emberi lélek mérge, és ez a méreg előbb vagy utóbb aláássa a jó beszélgetéshez szükséges kölcsönös toleranciát, optimizmust, nyitottságot, humort.
Beszélgetés közben ne vegyük elő a mobiltelefont. Döntsük el,
itt és most beszélgetünk, vagy a mobilunkon pötyögünk egy
(vagy több) másik barátunkkal.
Medina

5. oldal
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Jutalomtáborozás Pottyondon

Minden évben nagy örömmel vesznek
részt a tiszaújvárosi gyerekek a Csíki hegyek lábánál elterülő Pottyondon szervezett táborozáson. Az utazás Tiszaújváros és testvérvárosa, Csíkszereda önkormányzatának együttműködéséből valósulhatott meg. Vadregényes környezetben
nyolc felejthetetlen napot tölthettek el a
gyerekek, akiket kiemelkedő tanulmányi
eredményük alapján érdemesnek találtak
rá. A programok közül nehéz lenne kiválasztani a legjobbat, hiszen a Békás-szoros kősziklái között vezető út, a Szent

Nyolc felejthetetlen nap után tértek haza a táborozók.
Anna tó, a Gyilkos tó látványa, a csíkszeredai Makovecz templom, a csíksomlyói
kegytemplom, a Medve-tóban való lebegés, a parajdi sóbánya kristálytiszta levegője, a szekerezés, a Mikó-vár fennkölt hangulata, mind-mind maradandó élményt nyújtott mindenkinek. A környéken tett kirándulásokon, a vidám énekes,
táncos délutánokon a gyerekek az itt élők
hagyományaival és mindennapi életével
ismerkedhettek meg. A közösen elkészített rablóhús és kürtős kalács az erdélyi
ízek birodalmába kalauzolta el a gyerekeket. Az utolsó estén fellobbanó tábortűz

A Makovecz templomban.

kronika@tiszatv.hu

Tábori beszámoló

Július 25-től 31-ig a Tiszaújvárosi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Éltes Mátyás Iskola tanulói és az Esély Napközi Otthon fiataljai, illetve pedagógusaink: Judit néni, Kati néni, Éva néni és Kriszti néni Nagyvisnyón táboroztak
a Napraforgó Alapítvány támogatásával.
Az első napon a Mezőkövesdi Mezőgazdasági Gépmúzeumot látogattuk meg,
majd Egerbe utaztunk. Érdekes fizikai és
csillagászati bemutatót láttunk a Varázstoronyban, ahol ki is próbálhattunk néhány
kísérletet. Az egri Bazilika mindnyájunkat bámulatba ejtett. Délután önfeledt szórakozást nyújtott a GRU 3. mozifilm. Este
kicsit elcsigázva érkeztünk a táborba.
Délelőtti programjaink az egészséges
életmód jegyében teltek: finom gyümölcs- és zöldségsalátát, gyümölcsturmixot, gyógyteákat fogyasztottunk, kézműves foglalkozásokon készítettünk
szebbnél szebb tárgyakat. Délután túráztunk, sport és ügyességi versenyeken vettünk részt, illetve játékos vízi feladatokat

FittForce

lángjai mellett vidáman emlékeztek a hét
legszebb eseményeire. Erdélyi vendéglátóink kedvessége, szeretete és figyelmessége megnehezítette az elválást: a diákok
meghatódva búszúztak a tábortól, a vezetőktől, és elmondták, hogy mindannyian visszavágynak erre a gyönyörű helyre. A táborozók még egyszer szeretnék
köszönetüket kifejezni Csíkszereda önkormányzatának és Tiszaújváros képviselő-testületének, amiért lehetőséget teremtettek erre a kikapcsolódásra.
Dorony Attiláné
igazgató

Remek hetet töltöttek a táborban.
oldottak meg a versenyzők. Megismerkedtünk a Bükk hegység növény és állatvilágával, a táboron átfolyó Bán patakban
papírcsónakokat úsztattunk. Az esti programok: a táncház, a tréfás vetélkedő, a Ki
mit tud? felhőtlen jókedvet és vidámságot
biztosítottak.
Egy hétig élveztük a természet szépsége-

it, az esti csendet és az erdei állatok nyújtotta „zajokat”, melyeket örök emlékként
hoztunk haza. Észre sem vettük, hogy elrepült az idő és búcsúznunk kellett vendéglátóinktól és a tábortól. Mindnyájan
sok új élménnyel gazdagodtunk.
Jövőre is vár minket Nagyvisnyó!
Törökné Tóth Judit táborvezető

Három stílus, egy csapat

Augusztus 12-én, szombaton a tiszaújvárosi Fitt-Dance Tánccsapat 4 csoporttal látogatott Debrecenbe az AllRound Force dance crew-hoz. A két csapat egész nap egy
csapatként táncolt. Katlan Judit (Fitt-Dance), Bócsi Attila (Fitt-Dance) és Viski Anita (All-Round Force) hip-hop
táncoktatók immáron második éve rendezték meg közös
workshopjukat a FittForce-t. A három oktatótól három különböző stílusban tanulhattak a táncosok. A workshop érdekessége az volt, hogy a nap végén Debrecen belvárosában az elsajátított táncokról videó felvételeket készítettek.
A rendezvényen való részvétel ingyenes volt, és csak a két
tánccsoport beiratkozott tagjai vehettek részt rajta. Anita,
Judit és Attila a közös munkával azt kívánják bebizonyítani, hogy két csapat között együttműködés és barátság is
létrejöhet, annak ellenére is, hogy ugyanazt a stílust képviselik, és hogy az év során több alkalommal is megmérettetnek egymás ellen. Legközelebb a két csapat a novemberi Év Tánca minősítő versenyen találkozik majd egymással.

Vetélytársak, de barátok.

Katonadolog
Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálat

6. oldal

Hazánknak szüksége van olyan önkéntes tartalékosokra, akik civil foglalkozásuk megtartása mellett támogatják a honvédelem ügyét!
„A honvédelem nemzeti ügy!”
Kipróbálnád magad katonaként? Ha baj
van, szeretnél Te is ott lenni, ahol segíthetsz és számítanak rád? Tanulmányaid és a munkád mellett is segíthetsz a haza szolgálatában! Jelentkezz területvédelmi tartalékos katonának! Száműzheted az
egyhangúságot az életedből!
A Magyar Honvédség átalakítja és megújítja az önkéntes tartalékos rendszerét,
amelynek új elemeként a helyi közösségekre építve hozta létre az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati formát.
Az ország valamennyi járásában létrehozandó, területi elven szervezett önkéntes tartalékos századok megalakításának
célja, hogy szükség esetén helyben álljon rendelkezésre egy kiképzett, felkészített, alkalmazható erő. A területvédelmi tartalékos század tagjai a felkészítések
alkalmával olyan kiképzést, tudást kapnak, mely a helyi közösség védelmi képességét növeli, legyen szó honvédelmi
vagy katasztrófavédelmi helyzetről. Miután protokolláris feladatai is lehetnek a
tartalékos katonáknak, jelenlétük emelhetik helyi szinten is az ünnepi megemlékezések, koszorúzások színvonalát.
Ha eddig vonzott a katonaság, de vonakodtál a lakóhelyedtől rövidebb-hosszabb
időre elszakadni, hogy kiképzésen/felkészítésen vegyél részt, akkor ez a szolgálati forma pont Neked szól. A Magyar Honvédség lehetőséget ad arra, hogy lakókörnyezetedben kamatoztasd tudásodat országunk védelmében.
Ne legyen megyénkben olyan település,
amely nem rendelkezik tartalékos kato-

nával, bizonyos létszámú kiképzett katonai erővel!
Jelentkezz Önkéntes Területvédelmi
Tartalékosnak!
A jelentkezés menete
Amennyiben érdekel a területvédelmi tartalékos szolgálat, első lépésként regisztrációra van szükség. Ez történhet a megyei toborzó ügyfélszolgálatokon, a Kormányablakokban, illetve Interneten keresztül az Irány a sereg (www.iranyasereg.hu) honlapon is. A regisztrációt követően a toborzóiroda munkatársai felveszik
Veled a kapcsolatot és egyeztetik az alkalmassági vizsgálat időpontját, helyszínét és az ehhez kapcsolódó további tudnivalókat. Az alkalmassági vizsgálat sikeres teljesítését követően történik a szerződés megkötése. A regisztrációhoz a személyes okmányaid és a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány
szükséges.
Alkalmassági vizsgálat
A regisztráció után, csak a katonai toborzókkal történt egyeztetést követően kerülhet rá sor. Katonai szolgálatra szerződést kötni csak alkalmas minősítésű
egészségi, pszichikai vizsgálatot követően lehet. Az önkéntes területvédelmi tartalékos katonai szolgálatra jelentkezőnek
a kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltétele és
vizsgálata szerinti (foglalkozás-egészségügyi) II. típusú alkalmasság-vizsgálaton
kell részt venniük. A vizsgálat költségét a
Magyar Honvédség fizeti.
Az önkéntes területvédelmi tartalékosok juttatásai
Önkéntes tartalékos katonaként szerződéskötési díjra (2017. évben bruttó 31
215,- Ft), rendelkezésre állási díjra (2017.

évben bruttó 127 500,- Ft) jogosult. Továbbá a tényleges szolgálatteljesítés időtartamára – a rendszeresített szolgálati beosztáshoz tartozó besorolási osztálynak és besorolási kategóriának megfelelő
– alapilletményre (legénységi állomány
alapilletmény: 131.103 Ft-tól 156.075 Ftig bruttó; altiszti állomány alapilletménye: 206.019 Ft-tól 230.991 Ft-ig bruttó),
laktanyai elhelyezésre, térítésmentes élelmezési és ruházati ellátásra, továbbá utazási költségtérítésre vagy jogosult.
Az önkéntes területvédelmi tartalékosok
igénybevétele
A tartalékosok felkészítése és az alkalmazása helyben történik, alapvetően a járásban, esetleg a megyén belül, évente összesen 20 napban. A felkészítésekre a lakóhelyedhez legközelebb eső kiképzési helyszínen kerül sor. Az állomány feladatát képezheti többek között veszély-, és katasztrófahelyzetben történő igénybevétel, rendezvénybiztosítási-, toborzási-, illetve különböző díszelgési feladatok ellátása a járási vagy települési rendezvényeken.
Tartozz közénk! Válaszd a bátrak útját!
Keresd a katonai toborzókat személyesen, telefonon vagy e-mailben!
MAGYAR HONVÉDSÉG
KATONAI IGAZGATÁSI ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG
4. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi
Iroda Miskolc
3526 Miskolc, Hatvanötösök u. 2.
Telefon: 06 (46) 327-245 /;Fax: 06 (46)
325-463
E-mail: borsod.toborzo@mil.hu
Ügyfélfogadási rendje: hétfő 08.00-12.00
13.00-17.30 kedd 08.00-12.00 szerda:
nincs ügyfélfogadás csütörtök: 08.00–
12.00; 13.00–15.30 péntek: 08.00–12.00

2017. augusztus 17.
Tisztelt Jelentkező!
Köszönjük, hogy jelentkezett és regisztrált a Magyar Honvédség önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálatára. Tájékoztatom, hogy a katonai szolgálatra alkalmas minősítésű egészségügyi és pszichológiai vizsgálatot követően lehet
szerződést kötni. Ennek megfelelően az Ön felvételi eljárásának következő lépése az alkalmasság vizsgálat elvégzése.
Az önkéntes területvédelmi tartalékos katonai szolgálatra jelentkezőknek a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági
feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet szerinti II. típusú alkalmasság-vizsgálaton kell részt venniük. Ezzel kapcsolatban Önnek a következő teendői vannak.
1. A vizsgálat egészségügyi részét háziorvosa is elvégezheti. Kérem, keresse fel háziorvosát, és kérje tőle a fent említett vizsgálat egészségügyi részének elvégzését, a pszichológiai vizsgálat az irodánkban előre egyeztetett időpontban kerül végrehajtásra melynek időpontjáról értesítjük.
FONTOS! Az egészségügyi és a pszichológiai vizsgálatok
költségét (7200 forint/vizsgálat) teljes egészében a Honvédség fizeti, Ön semmiféleképpen ne fizessen, mert utólag nem
tudjuk megtéríteni önnek! Hívja fel a vizsgálatot végző orvos
figyelmét, hogy az alkalmassági véleményen szerepeljen az
érvényesség időtartama (legalább 5 év) és a TAJ szám. A háziorvostól és a pszichológustól átutalásos számlát kérjen, 30
napos átutalási határidővel a következő névre és címre:
MH Egészségügyi Központ
1134 Budapest XIII. Róbert Károly krt. 44.
adószám: 15714163-2-51
2. Amennyiben orvosa bármilyen oknál fogva nem tudja elvégezni a vizsgálatot, vagy egyéb más okból elutasítja a vizsgálat elvégzését, másik foglalkozás-egészségügyi képesítéssel rendelkező szakorvoshoz kell fordulni, ebben igény szerint az IRODÁNK segítséget tud nyújtani. Ez esetben kérem,
keressen bennünket a megadott elérhetőségeink egyikén.
3.A vizsgálat pszichológiai részének végrehajtására irodánkban kerül sor, melynek megszervezését szintén a központunk
végzi. Kérem, miután rendelkezésére áll az egészségügyi minősítése, keressen bennünket a megadott elérhetőségeink egyikén a pszichológiai vizsgálat időpontjának egyeztetéséhez.
4. A pszichológia vizsgálat napján a miskolci Toborzóirodában kell megjelennie a következő okmányokkal (amennyiben
rendelkezik vele):
• személyazonosító igazolvány; lakcímkártya;
• adóazonosító jel; TAJ- kártya;
• jogosítvány;
• bankszámla szám (bankszámla kivonat vagy folyószámla-szerződés);
• házassági anyakönyvi kivonat, saját háztartásban nevelt
gyermek születési anyakönyvi kivonata, adóigazolványa,
TAJ száma;
• a háziorvostól kapott alkalmasság-vizsgálati eredményt
(eredetiben) és a számla;
• iskolai végzettséget, valamint szakképzettséget igazoló okmányok (általános iskolai vagy érettségi bizonyítvány nélkülözhetetlen);
• idegennyelv-tudást igazoló okmányok, bizonyítványok;
• munkakönyv, korábbi munkaviszonyokat igazoló okmányok, álláskeresési járadék folyósításáról igazolás a munkaügyi központtól;
• nyugdíjas törzsszám (igazolás a NYUFIG által folyósított
ellátás törzsszámáról);
• a NYUFIG igazolása a folyósított nyugdíj összegéről;
• fegyveres (rendvédelmi) szerveknél töltött szolgálati jogviszony esetén a katonai szolgálatról szóló igazolás, illetve
a legmagasabb elért viselt rendfokozatot igazoló jognyilatkozat (pl.: szolgálati viszony megszüntetésére vonatkozó parancs vagy határozat),
• adatlap a bírósági végzéssel megállapított tartási kötelezettségről, eredetiben;
• esetleges levonásokról szóló jogerős bírósági határozat;
• tanulói vagy hallgatói jogviszony megléte esetén jogviszony igazolás;
• 2 db. 4X4 cm fekete-fehér fénykép;
• kitöltetlen Hatósági Bizonyítvány (erkölcsi), segítséget
nyújtunk a kitöltéshez
5. Az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szerződésének megkötésére a sikeres egészségügyi és pszichológia vizsgálatot követően - előre egyeztetett időpontban és helyen - kerül sor.
Amennyiben a szolgálattal, illetve a jelentkezés menetével
kapcsolatban bármilyen kérdése adódna, kérem, keressen
bennünket az alábbi elérhetőségek egyikén:
MAGYAR HONVÉDSÉG
KATONAI IGAZGATÁSI ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG
4. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda Miskolc
3526 Miskolc, Hatvanötösök u. 2.
Telefon: 06 (46) 327-245 /;Fax: 06 (46) 325-463
E-mail: borsod.toborzo@mil.hu
Ügyfélfogadási rendje: hétfő 08.00-12.00 13.00-17.30 kedd
08.00-12.00 szerda: nincs ügyfélfogadás
csütörtök: 08.00–12.00; 13.00–15.30 péntek: 08.00–12.00
Tisztelettel:
Nagy Géza őrnagy s.k.
MH Katonai Igazgatási és Központi
Nyilvántartó Parancsnokság
4. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda
irodavezető

2017. augusztus 17.

A Derkovits Kulturális
Központ programja
Derkovits Kulturális Központ
Derkó Minigaléria
Csíkszereda és Neuhofen an der Krems testvérvárosok fotókiállítása.
Helyszín: a kulturális központ aulája és félemelete.
Látogatható: 2017. augusztus 18-tól

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Lakberendezési stílusok – kamarakiállítás.
A kiállítás 2017. augusztus 31-ig látható.
Helyszín: a könyvtár földszintje

Nyári könyvtári nyitvatartás

A Hamvas Béla Városi Könyvtár AUGUSZTUS 31-ig
SZOMBATI NAPOKON ZÁRVA TART!
A várostörténeti kiállítás a központi könyvtárépületben
AUGUSZTUS 31-ig SZOMBATON ÉS VASÁRNAP IS
NYITVA TART 11.00 – 19.00 óráig!
A belépés díjtalan. (BEJÁRAT AZ ÜZLETSOR FELŐL!)

A Tisza TV műsora
Augusztus 17., csütörtök
9:00 Héthatár: Lakossági fórum - Nyáresti Korzó - Hőség után - Iskolakezdés - Vendégek Csíkszeredából - Bontják a Camelotot - Indul a parlagfűszezon - Sport
9:15 Hétről-Hétre: Beszélgetés Koltai Róbert Jászai Mari-díjas színművésszel (felvételről) - Közelmúlt - Sport
(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Kultúra

7. oldal

Etnofolk a tóparton

Zivataros nyáresti korzó

Nem is olyan messziről fújta
hozzánk a szél a Zivatar Zenekart, a szomszédból, Miskolcról érkeztek. Ők voltak
a vendégei a hétvégi Nyáresti
korzónak, Tiszaújvárosban, a
Dísztó partján, ahol először
koncerteztek.
Sem az utca, sem a tér, sem a tópart nem
volt számukra idegen terep, hiszen a
klasszikus zeneművészekből és népzenészekből verbuválódott csapat koncertjeinek helyszíne javarészt a szabadtér.
Fesztiválokon, nyári színpadokon gyakran megfordulnak, de koncerttermi fellépéseik is vannak, egyre gyakrabban. A
Miskolci Operafesztivál repertoárjában is
szerepeltek, zenei egyvelegük egyre több
zeneszerető emberhez ér el.
- Tulajdonképpen amit mi játszunk, az
nem más, mint etnofolk. Ebben a műfajban egyszerre találkozik a ősrégi rezesbanda hangzás és a magyar népzene, a román, a német, a szlovák, a zsidó, a cigány,
a lengyel, a ruszin, és Közép-Európa ös�szes valaha létező kicsi és nagy népének
muzsikája - nyilatkozta a szaxofonos, a
zenekar vezetője, Fáy Ádám.
A koncert előtti zenei beállás közben egy
lakodalmas menet haladt a tóparti sétányon, rezesbandájuk stílszerűen játszotta
a Lakodalom van a mi utcánkban kezdetű
dalt, mire a Zivatar Zenakar is csatlakozott hozzájuk, folkos impróval, sőt húzott
másik esküvőhöz illőt is, a Nászindulót.
- Vidámak, fiatalok, zenészek vagyunk,
és megvan az összhang közöttünk, belülről jött, hogy néhány taktust együtt játs�szunk az erre járó zenészekkel - mond-

Vidámak, fiatalok, zenészek.
ta Solymosi Árpád, a zenekar trombitása.
- Nemrég jöttünk haza Jászberényből, a
Szent Iván éji mulatságra kaptunk meghívást, ott is nagy sikerünk volt, szintén
szabadtéren. Legalább 300 ember táncolt a zenénkre egy óriási máglya mellett.
Egyébként miskolciak vagyunk, onnan
indult a pályafutásunk is, eleinte moldvai csángó táncházakat tartottunk, aztán
bővítettük a repertoárt. Saját számunk
nincs, zenekarvezetőnk Ádám hangszereli át a népdalokat. Érdekességként mondom, hogy van olyan dalunk is, amit a
youtub-on találtunk, egy néni játssza harmonikán, otthonkában, a piacon, ezt is újrahangszereltük.
- Nekünk valóban természetes közegünk
az utca, hiszen nagyon sokat játszottunk
Nem zivatar miatt menekült a Zivatar
alá.

Augusztus 20., vasárnap
17:30-tól élő közvetítés a Szent István napi városi ünnepségről
Augusztus 23., szerda
18:00 Héthatár: Augusztus 20 - Kisállat temető - Fotógyűjtés múltunkról - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Szent István ünnepén - Városnapok,
Baráti est - Közelmúlt - Sport
Augusztus 24., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Csakúgy, mint a legutóbbi korzón, most is táncra perdült a közönség.

ott. Zseniális az emberek közvetlen közelében muzsikálni, zeneileg is inkább térzenére, mint színpadira vagyunk berendezkedve. A hangszeres felállásunk is térzenére született, hiszen ha megnézik, rezesbanda felállást mutatnak a hangszereink is, melyekkel a Kárpát-medencei és a
balkáni népek dallamait szólaltatjuk meg
- veszi át a szót Fáy Ádám. - Sokkal közvetlenebb igy a kapcsolat az emberekkel,
szabadon improvizálhatunk, jókedvet, vidámságot viszünk az utcán járók életébe,
nem beszélve arról, hogy közvetlenül éri
őket a zene, még ha nem is vettek belépőjegyet egy koncertre.
berta

Önkormányzat/Hirdetmények

8. oldal

Felhívás

Önkormányzati tankönyvtámogatás

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy évente egyszeri alka-lommal tankönyvtámogatásban
részesülhet az az életvitelszerűen tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező gyermek,
illetve 23. életévét be nem töltött nagykorú személy, aki lakóhelyén él és középfokú köznevelési intézmény 10-14. évfolyama nappali tagozatán tanul, és akinek a családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át (114.000 Ft-ot), egyedülálló
szülő esetén az 500%-át (142.500 Ft-ot).
Nem jogosultak tankönyvtámogatásra azok
a tanulók, akik normatív kedvezményben
(tartósan beteg; a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos,
több fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos, autizmus
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd; három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő csa-

ládban él; nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult; rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
vagy a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül), illetve ingyenes tankönyvellátásban részesülnek.
A Kormány 1265/2017. határozata értelmében a 2017/2018-as tanévtől - az 1-4.
évfolyamos tanulókon kívül - az 5-8. évfolyamos, valamint a 9. évfolyamos tanulók is ingyenes tankönyvellátásban részesülnek.
A tankönyvtámogatás iránt kérelmet kell
benyújtani, melyhez csatolni szükséges a
kérelemben megjelölt igazolásokat, valamint - annak megállapítása céljából, hogy
a kérelmező tankönyvtámogatásra jogosult - a tankönyvek árát igazoló dokumentumot (csekk, feladóvevény, számla).
A tankönyvtámogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálása folyamatos.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót az alábbi munkakör betöltésére:
PÉNZTÁROS
(teljes munkaidőben, határozatlan időre történő foglalkoztatásban 3 hónapos próbaidő kikötésével)
Munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- pénzügyi-számviteli ügyintézői végzettség
- büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- mérlegképes könyvelői végzettség államháztartási szakirány
- költségvetési intézményben szerzett szakmai tapasztalat
Jelentkezési anyag tartalma:
- Részletes szakmai önéletrajz
- Szakképesítést igazoló okiratok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a
bírálóbizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint
- Beérkezési határidő 2017. augusztus 28.
- Az elbírálás határideje 2017. augusztus 31.
- Az állás betölthető: 2017. szeptember 1.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 3580.
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosítószámát:
577/3/2017, valamint a munkakör megnevezését: „pénztáros”
Nagyné Kántor Judit
főigazgató

Légi szúnyogirtás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi
Városgazda Nonprofit Kft. szervezésében a 2017. augusztus
17-19. közötti időszakban légi kémiai szúnyogirtás lesz Tiszaújváros belterületén.

Diétás étkeztetés
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az érintett szülőket, törvényes gondviselőket, hogy a
2017/2018. nevelési/tanítási évre vonatkozóan az eltérő táplálkozást igénylő étkezés biztosításához minden régi és új diétás étkezést igénylőnek kérelmet kell benyújtania.
A kérelemhez érvényes szakorvosi igazolás csatolása szükséges.
A kérelem benyújtásának címe:
Kósa-Tóth Zoltán igazgató
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Helye:
Zsipi Imréné
Kazinczy Ház
3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/2. iroda

• Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége
(3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
(3580 Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
(3580 Tiszaújváros, Bocskai utca 33.,
keddi és csütörtöki napokon)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2017.
augusztus 15-től 2017. szeptember 30-ig.
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási
határidő betartására.
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és
Sport Osztályán (I. em. 111. iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros,
Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Bráz György polgármester

Tájékoztatás
a gyermekétkeztetési térítési
díjkedvezményének igénybevételéről

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja
az étkezést igénylő gyermekek szüleit, törvényes képviselőit, hogy a 2017/2018. nevelési/tanítási évre az étkezési térítési díj megállapítására vonatkozóan részletes felvilágosítást a
Tiszaújvárosi Krónikában és a TIK honlapján olvashatnak az
érdeklődők, illetve személyesen a Kazinczy Ház I. em. 73/1.
irodában lehet információt kérni.
Kósa-Tóth Zoltán
igazgató

2017. augusztus 17.

Hirdetmény

Zárlatvég

A mézelő méhek nyúlós költésrothadása miatt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatala által Tiszaújváros és a környező községek közigazgatási területére elrendelt községi zárlatot a hatósági főállatorvos 2017.
július 31-vel megszüntette.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató érettségi
utáni szakképzésről
Az SzSzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája érettségi utáni szakképzéseket indít a
2017/18-as tanévben. A jelentkezés feltétele sikeres érettségi vizsga, vagy 4 befejezett középiskolai évfolyam és az első
szakképzési évfolyam félévének zárásáig megszerzett érettségi bizonyítvány.
Szívesen látjuk azok jelentkezését is, akiket nem vettek fel
felsőoktatási intézménybe, de szeretnének továbbtanulni.
Képzéseink:
A szakképesítés
megnevezése
OKJ - száma
5452302		
Elektronikai technikus
5452103		
Gépgyártás-technológiai technikus
5434401		
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
5434602		
Ügyviteli titkár
A jelentkezés határideje: 2017. augusztus 31.
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 felkészítést 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. augusztus 31.
Jelentkezési lapok beszerezhetők az iskola portáján, vagy letölthetőek a honlapról:
www.brassai-tiszaujvaros.hu
Jakab Dénes igazgató

Szelektív begyűjtés

Alkalmazotti
és külsős étkeztetés
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja
az intézmények alkalmazottait és a külsős étkezőket, hogy a
2017/2018. nevelési/tanítási évre vonatkozón új étkezési kérelmet szükséges kitölteni.
- A köztisztviselők, a nyugdíjas közalkalmazottak és köztisztviselők, az önkormányzati intézmények, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok dolgozói a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központba benyújtott kérelemre, az intézmény igazgatójának előzetes írásbeli engedélye
alapján étkezhetnek.
- Az étkeztetés az engedélyben megjelölt intézmény éttermében vehető igénybe.
Engedélyezés után a nyomtatvány leadásával lehet az étkezést megrendelni az élelmezési ügyintézőknél.
Az étkezési kérelmek formanyomtatványa
- letölthető a www.tik.tiszaujvaros.hu
- beszerezhető a térítési díjszedési napokon az élelmezési
ügyintézőknél
- illetve a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ élelmezési csoportjánál
(Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/4
H: 7.20-16.00, SZ: 8.00-17.00 és P: 7.20-14.00

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz
menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros, Tiszaszederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött hulladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok)
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató
a 34. héten, 2017. augusztus 23-án (szerdán) végzi el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi
internetes elérhetőségen tekinthetik meg:
http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/
index.php/szakrendelesek
Nagyné Kántor Judit főigazgató

Közterületi SOS hívószám

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

Zöld szám

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

Pap Zsolt
a 6. sz. választókerület képviselője
2017. augusztus 23-án (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

Hirdetmények/Álláshelyek

2017. augusztus 17.

Értesítés
áramszolgáltatás
szüneteltetéséről
Tisztelt Fogyasztóink!
Ezúton értesítjük Önöket arról, hogy hálózatunkon felújítási, karbantartási munkát végzünk. A munkavégzés időtartama alatt a villamos-energia szolgáltatást az alábbi helyeken
és időpontokban szüneteltetni fogjuk.
2017.08.22 08:00-tól 11:00-ig
Közterület
(utca)
Tompa M.

Babits
Bethlen G.
Egressy

Házszám
(tól)

Házszám (ig)

19

41

44

76

1

21

25

49

2

46

21

43

13

19

12

14

Karinthy

végig

Kosztolányi

végig

Tóth Árpád

végig

IV. Béla úti
zártkertek

végig

2017.08.22 11:00-tól 14:00-ig
Közterület
(utca)
Árpád
Deák tér
Pajtás köz
Szent István

Házszám
(tól)

Házszám (ig)

2

16

1

3

2

14

1

7

17

31

14

28

Biztonsági okokból ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket arra,
hogy ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, a
hálózatot előzetes értesítés nélkül visszakapcsoljuk.
Megértésüket és türelmüket köszönjük.
ÉMÁSZ Hálózati Kft.

Pályázat

Villanyszerelő-karbantartó
munkakör

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580, Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet villanyszerelő-karbantartó munkakör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, három hónapos próbaidő kikötésével 1 év
határozott időre szóló alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- Villanyszerelői végzettség (szakmunkás vagy szakközépiskolai végzettség)
- Hasonló munkakörben eltöltött minimum 3 év szakmai gyakorlat
- Büntetlen előélet
Előnyt jelent:
- B kategóriás jogosítvány
- Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló végzettség
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevélmásolatot
- Jogosítványmásolatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- A Társaság karbantartási feladataiban szereplő épületek, ingatlanok elektromos hálózatának és a hálózathoz tartozó berendezések, eszközök javítása és karbantartása.
Bér megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 29.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda
Nonprofit Kft. (3580, Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve, illetve elektronikusan a varosgazda@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Figeczky Rita személyügyi ügyintézőnél 49/540-636
Kerékgyártó István ügyvezető

Pályázat

Parkgondozó
munkakör

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros,
Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet parkgondozó munkakör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, három hónapos próbaidő kikötésével 1 év határozott időre szóló
alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- 8 általános iskolai végzettség
Előnyt jelent:
- B kategóriás jogosítvány
- Gépkezelői jogosítvány 37 Kw teljesítményhatár feletti traktorra
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget igazoló oklevélmásolatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Kertészeti, parkgondozási munkálatok
Bér megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 29.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda
Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve, illetve elektronikusan a varosgazda@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-636
Kerékgyártó István ügyvezető

9. oldal

Pályázat

Parkgondozó-gépkocsivezető
munkakör

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros,
Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet parkgondozó-gépkocsivezető
munkakör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, három hónapos próbaidő kikötésével 1 év határozott időre szóló alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- 8 általános iskolai végzettség
- C kategóriás jogosítvány
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget igazoló oklevélmásolatot
- Jogosítványmásolatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Kertészeti, parkgondozási munkálatok
- A Társaság gépjárműveinek vezetése
Bér megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 29.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda
Nonprofit Kft. (3580, Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve, illetve elektronikusan a varosgazda@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-636
Kerékgyártó István ügyvezető

10. oldal

Hirdetés/Rendezvények

2017. augusztus 17.

Eladó
az apartmanház
A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti az alábbi, tulajdonában lévő ingatlant:
Bogács, Dózsa György út 16/A. szám alatt lévő Villa Sederkyn Apartmanház
Az ingatlan irányára: 196.000.000 Ft + Áfa.
Az ingatlant a legmagasabb vételi ajánlatot tartalmazó, érvényes pályázatot benyújtó
pályázó részére értékesítjük.
A vételi ajánlat benyújtási határideje: 2017. év 10. hó 13. nap 10 óra.
A pályázati kiírás anyaga papíralapon ingyenesen az alábbi címen vehető át:
TiszaSzolg 2004 Kft. 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
Elektronikus elérhetőség megadása esetén az értékesítési kiírás anyagát elektronikus
úton is megküldjük.
Érdeklődni lehet: a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjénél a 49-544-322-es telefonszámon, illetve a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címen.
Amennyiben legmagasabb vételi ajánlatként több azonos összegű vételi ajánlatot nyújtanak be, a végleges vételár árverésen, licitálással kerül megállapításra, melynek időpontjáról és főbb szabályairól a TiszaSzolg 2004 Kft. az érvényes pályázatok benyújtóit írásban tájékoztatja.
Az ingatlan telefonos időpontegyeztetés alapján megtekinthető.
TiszaSzolg 2004 Kft.

Sport

2017. augusztus 17.

Quadratlon

Bodolai és Lőrincz
világbajnok

A világbajnokok edzőjükkel, Jancsár Lászlóval.
A Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület két kiváló
quadratlonistája, Bodolai Fanni és Lőrincz Tibor
az elmúlt hétvégén a Komárnóban megrendezett
rövid távú világbajnokságon szerepelt, s mindketten korosztályos világbajnoki címet nyertek.
- Az úszást a rendkívül erős női mezőnyben a 7. helyen fejeztem
be - nyilatkozta Fanni a versenyt követően. - A kerékpárról a 4.
helyen sikerült leszállnom, azonban a 4 körös kajak pálya megnehezítette a dolgomat, ugyanis a hatalmas szél miatt oldalhullámokkal kellett küzdenünk a fordulókban. A futást már az 5. helyen kezdtem meg.
Ezt az eredményt sikerült is megtartani, így az U-23-as arany
mellett az abszolút 5. helynek is örülhetett Fanni.
- A szél nehezítette meg a dolgunkat - értékelte a versenyt
Lőrincz Tibor. - A futáson kívül mindegyik számban érezhető
volt a hatása. Úszásban és kajakban a hullámokkal kellett megküzdenünk, a biciklinél pedig a nagy szembe széllel, mivel egy
gáton jelölték ki a pályát, ami elég nyílt terep volt ahhoz, hogy
végig kapjuk a szelet. De nincs okom panaszkodni, hiszen mindenkinek ugyanúgy fújt.
Tibi még egy 10 mp-es büntetést is begyűjtött, ami szerencsére
a korosztályos eredményt nem befolyásolta, viszont az abszolút
helyezésben eggyel hátrább csúszott. így az U23-as arany mellé
egy abszolút 9. helyet gyűjtött be.
borza

Újra teniszsuli

Szeptember 15-től újra várja a Tiszaújvárosi Tenisz Klub a nebulókat, ismét elindul a Teniszsuli. Az általános- és középiskolás fiatalok jelentkezését a 06-70/391-5656 vagy a 06-30/8589895-as telefonszámon várják.

Tisztelt Vendégeink!
Értesítjük Önöket, hogy

augusztus

a

20-án

Sportcentrum uszodája zárva tart.

Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.

Tisztelt Vendégeink!
Értesítjük Önöket, hogy a Sportcentrum uszodája
karbantartási munkálatok miatt

2017. augusztus 21- 27-ig zárva tart.

Nyitás: 2017. augusztus 28.
A továbbiakban a szokásos nyitva tartással várjuk kedves
Vendégeinket!
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.

A Sportcentrum eseményei
Augusztus 19. (szombat)
Labdarúgás
17.30 Kazincbarcika- Budafoki MTE NB II-es bajnoki mérkőzés

Centerpálya

Labdarúgás

Putnokra mentek a pontok

A Putnokot fogadta a bajnokság első mérkőzésén az
FC Tiszaújváros. A „mumus”
most is kifogott a Gerliczki
alakulaton, így pont nélkül
kezdte a 2017-18-as bajnoki
szezont a TFCT.
TFC Tiszaújváros - Putnok
0-1 (0-0)
Tiszaújváros: 250 néző. V.: Nazsa (Kövér, Szabó).
TFCT: Tóth-Fodor, Márton, Kapacina,
Bussy (Turcsik), Nagy D., Kovács (Pap),
Orosz, Illés, Nagy R., Lipusz (Balogh).
Putnok: Egyed-Tóth, Zimányi, Balogh
(Bocsi), Kovács (Bodnát), Katona, Czető,
Illés, Csicsvári, Zimányi, Csirszki (Kemény).
72. perc: Bal oldali szabadrúgást követően nem sikerült felszabadítani. A kapu
előterében kialakult kavarodást használta ki Katona, aki a kapufa segítségével,
védhetetlenül lőtt a hálóba. (0-1)
Gyászszünettel kezdődött a találkozó, mellyel a TFCT korábbi játékosának, edzőjének, Farkas Bélának, valamint a vendég Putnok FC vezetőedzőjének, Koszta Péter édesanyjának emléke
előtt tisztelegtek.
Az első félidőben csapatunk több ígéretes
helyzetet is kialakított, de vagy a vendég
hálóőr hárított bravúrral vagy a játékszer
vétett célt. Ebben a játékrészben látszott,
hogy a vendégek nem erőltetik a támadásokat, de a mezőnyben jól kombináltak,
higgadtan járatták a labdát, bár a kapunkra egy-két gyengébb lövéstől eltekintve
nem jelentettek veszélyt.
A szünetben mindkét csapat cserélt. Nálunk Turcsik váltotta Bussyt, a vendégeknél Kemény érkezett Csirszki helyett. A

Triatlon

Nem kánkánt járnak. Fociznak.
2. játékrészben mindkét csapat szerette
volna a maga javára billenteni a mérkőzést és ez sajnos a Putnoknak sikerült. A
bekapott gól után kihasználtuk mindkét
cserelehetőségünket. Előbb Balogh Gabi
érkezett Lipusz Norbi helyett, majd Pap
Zsolti léphetett pályára Kovács helyére.
Ám nagy helyzetektől eltekintve nem sikerült a hálóba gyötörni a labdát.
A csapat sokat tett azért, hogy ezt a mérkőzést megnyerje, de sajnos a helyzetek
kimaradtak, így a Putnok ismét 3 ponttal
távozhatott Tiszaújvárosból.
Gerliczki Máté: Az első félidőben 4, a másodikban 3 hatalmas helyzetünk volt, jobban játszottunk ellenfelünknél, de mégis
a Putnok nyert. Jóval idegesebbek lehetnénk, ha ma nem mutattunk volna semmit. Jó csapatunk van, és ezt be is fogjuk
bizonyítani.
Koszta Péter: Tipikus egygólos mérkőzé-

sen szerencsére nekünk sikerült bevinni a
győztes találatot.
További eredmények
Cigánd - Füzesgyarmat 4-2
Balassagyarmat - Nyírbátor 4-2
Salgótarján - Monor 2-2
Gyöngyös - Jászberény 2-2
Debrecen - Tállya 1-1
Tiszafüred - MTK II. 1-1
ESMTK - DVTK II. 2-0
Következik a 2. forduló
2017.08.19., szombat 17:30
Tállya - ESMTK
DVTK II. - Gyöngyös
Jászberény - Tiszafüred
MTK II. - Salgótarján
Monor - Balassagyarmat
Nyírbátor - Tiszaújváros
Putnok - Cigánd
Füzesgyarmat - Debrecen

A sikerszéria folytatódott

Három versenyen is kiválóan
szerepeltek a közelmúltban a
Tiszaújvárosi Triatlon Klub
eddig is szépen „termelő”
sportolói, akik közül Dévay
Márk Európa-kupa bronzérmével emelkedett ki.
A klub két első éves junior korú versenyzője, Lehmann Csongor és Putnóczki
Dorka szépen debütált Németországban,
a Bundesliga Tübingen városában megrendezett fordulóján. Az olimpikonokkal
bőven megtűzdelt, rendkívül erős felnőtt
mezőnyben mindkét fiatal a pálya szélén hagyta megilletődöttségét. Dorka és

Kosárlabda

11. oldal

Csongor is a legjobbak között teljesítette a 750 méteres úszást, majd a 20 kmes kerékpározás közben is tartották jó pozíciójukat. Az 5 km-es futáson egyaránt
bátran versenyezve Csongor a nagyon
előkelő 10., míg Dorka a szintén rendkívül figyelemre méltó 15. helyet szerezte
meg, ami mindkettőjük számára biztató
lehet a szeptember 15-én, Rotterdamban
megrendezendő junior világbajnokságra.
Dorka, Csongor, valamint a junior Európa-kupákra készülő Mátyus Lili és a felnőtt Ek- és Bundesliga fordulókon rajthoz
álló Lehmann Bence augusztusban három
hétig a franciák magaslati edzőtáborában,

Font Romeu-ban gyakorolhat.
A belga Wuustwezel városa felnőtt, sprint
távú (750 m, 20 km, 5 km)  Európa-kupa
futamnak adott otthont. Dévay Márk belga és olasz vetélytársa mögött harmadikként érkezett célba, tovább gyarapítva ezzel éremgyűjteményét.  
Hazánk utánpótlás korcsoportos országos
bajnokságán, melyet a Velencei-tó környékén rendeztek meg, a serdülő lányoknál Bóna Kinga a dobogó második fokát
érdemelte ki, míg Kovács Anna a hatodik
pozícióban zárt. Az azonos korú fiúknál
Vágási Zoltán 10. lett.

Új csapattal a Zöld csoportban

Az elmúlt bajnoki szezon végén még reménykedtünk, hogy
bár saját jogon nem került a
felsőházba - melynek hivatalos
elnevezése a hírek szerint Piros
csoport - egy visszalépés következtében még oda juthat a Tiszaújvárosi Phoenix KK.
Öt héttel a NBI/B-s bajnoki rajt előtt úgy
tűnik, visszalépés nem történt, ezért az alsó házban, azaz a Zöld csoportban játszik
majd az alaposan megújult csapat.
- Nagy volt a mozgás a csapaton belül mondta az egyesület elnöke, Ducsai Zoltán. - Az elmúlt szezonbeli változásokon
túl - melyekről most inkább nem beszélek
- Benőcs Dávid munkahelyi elfoglaltsága
miatt nem tudta vállalni a szereplést, de
az utánpótlás edzőséget viszi tovább. Kilyén Örs hazament Erdélybe, és ott játszik
majd egy első osztályú csapatban.
Papp Bendegúz, és Magyar László is elbúcsúzott, Mayer Ákos pedig egyetemi
tanulmányai miatt Szegedre költözött így
ott folytatja a sportolást. Vannak érkezők
is, Szerencsről Endrész Tamás, aki korábban a MEAFC-ot erősítette, Kiss Ba-

lázs Miskolcról, Bjokovics Tamás Bajáról, Nyíregyházáról Gáspár Tamás lesz a
Phoenix megújult keretének tagja.
A tavaly Amerikából érkezett idegenlégiós, Hill, bár távozásakor kijelentette,
hogy szívesen jönne vissza Tiszaújvárosba játszani, nem biztos, hogy idén is jön.
Menedzsere ugyanis közölte, ha teheti elsősorban egy magasabb szintű amerikai
csapatban szeretné folytatni.
A keret tehát szinte teljesen megújult,
Az együttes irányítását év közben átvevő Szendrey Zsombornak így most teljesen fel kell építenie a csapatot.
- Ez egy nagy lehetőség, de egy nagyon
kemény feladat is egyben - mondta. Amit tavaly menet közben már begyakoroltunk, most ismét meg kell tanulnunk.
Öt hetünk van arra, hogy összeálljon a
csapat. Nehéz jósolni. A csoportban van
öt U23-as alakulat, és van több olyan gárda - velünk együtt -, akik lecsúsztak az
alsó házba. A célunk természetesen az,
hogy minél hamarabb visszaküzdjük magunkat a Piros csoportba.
A feladatot nem csak az ellenfelek nehezítik, hanem a hatalmas távolságok is.

Öt hét van hátra a rajtig.
Míg a korábbi években keleti és nyugati
részre tagolódott a bajnokság, addig idén
a szisztéma miatt már az alapszakaszban
is lesznek több száz kilométeres utazások,
például Bajára, vagy Pápára.
A bajnokság a szeptember 16-ai héten indul, első mérkőzésén a Phoenix Salgótarjánba látogat.
borza

12. oldal

Rendezvény

2017. augusztus 17.

