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Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben Bráz György 
polgármester válaszol a nézők közérdekű kérdéseire. Októ-
ber 25-én, szerdán 18.45 órai kezdettel válaszol Tiszaújvá-
ros polgármestere a lakossági kérdésekre. Ezeket előzetesen 
is föl lehet tenni a fogadoora@tiszatv.hu e-mail címen, vagy 
levélben, 3580, Tiszaújváros, Szent István út 16., Tisza Tele-
vízió, az adás ideje alatt pedig telefonon a 49/341-844, 341-
755-ös számon. 

/4. oldal

A rekonstrukció folytatódik

Óvodások a szigeten

Százmilliós vezetékfelújítás

Élmények ősszel, színesben

A legutóbbi - már a fűtési idő-
szakban történt - vezetéklyu-
kadás is jelezte, hogy nagy 
szükség van a távhőrekonst-
rukció folytatására. Lesz-e 
folytatás, kérdeztük Ódor 
Istvánnétól, a szolgáltató Ti-
szaSzolg 2004 Kft. ügyvezető 
igazgatójától.

- A napokban készült el a 2018. évi veze-
tékrekonstrukció tervezete, mely nem te-
kinthető még véglegesnek, de nagy való-
színűséggel ezeket a munkálatokat hajt-
juk végre jövőre - válaszolt az ügyveze-
tő. - A helyszínek kiválasztásakor azokra 
a szakaszokra koncentráltunk, ahol az el-
múlt időszakban többször is történt meg-
hibásodás, így álláspontunk szerint indo-
kolt a vezetékek cseréje. Tekintettel a ter-
vezett munkák várható bekerülési értéké-
re, a tényleges kivitelezésre a pályázat ki-
írásakor rendelkezésünkre álló pénzügyi 
fedezet függvényében teszünk javaslatot. 
- Milyen nagyságrendű munkálatokról 
van szó, és hol tervezik ezeket?
- Csaknem 100 millió forint értékű re-
konstrukcióban gondolkodunk, hét hely-
színen, több mint egy kilométeres nyom-
vonalon, ami 2 kilométernél hosszabb ve-
zetékszakaszt jelent. A nyomvonalhossz 
tekintetében a legnagyobb volumenű 
munkálatokat a Rózsa út - Juhar köz - 

Bethlen út térségében tervezzük. Itt pri-
mer gerincvezeték-csere és több bekötő-
vezeték-csere szerepel a tervben. A költ-
ségeket tekintve a Szt. István út 11. sz. és 
az Alkotmány köz 1. sz. közötti primer 
gerincvezeték cseréje a legnagyobb fel-
újítás. Ebben a térségben az Alkotmány 
köz 3-9. sz. és a Bolyai köz 2. sz. épület 
között  lesz még egy gerincvezeték-csere, 
és ebben a körzetben tervezzük több be-
kötővezeték cseréjét is.  
- A kivitelezés - tekintettel a fűtési idő-

szakra - leghamarabb a jövő nyáron in-
dulhat, de, ahogy a legutóbbi üzemza-
varok is mutatják, időközben, fűtési sze-
zonban is történhetnek meghibásodások. 
Ezek javítására mennyire felkészültek? 
- A közelmúltban felmértük a távfűtési 
vezetékhálózat meghibásodása esetén a 
javításra rendelkezésre álló anyagok kö-
rét és megállapítottuk, hogy az előreszi-
getelt csövekből és egyéb anyagokból 
elegendő raktárkészlettel rendelkezünk. 

Testvérvárosi túra

Bevették Hóvárt

Négyfős önkormányzati delegáció vett részt testvérvárosunk, 
Beregszász „Beregszász és barátai a Hóvárra túráznak” elne-
vezésű programján október 13-15. között. A 2061 méter magas 
Hoverla - magyar nevén Hóvár - Ukrajna legmagasabb hegycsú-
csa. Képünkön Jézsó Gábor és Tóth Sándor képviselő a csúcs-
támadás előtt.
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Lyuteszembe!
Az elörejelzések szerrint sokakknak megválltás lessz a digitalis világ 
hozzta kézzelnemírás.....ám a klaviaturán írt gondolatok is ugyanojan 
neveccsègesen kanyarognak majd a „papiron”, ha nem tuggyuk, mejik bi-
lentyüt nyomlyuk meg.....minden a fejben dölel!
Persze tudom én azt, hogy sokszor nehéz szinkronba hozni az agyat a 
kézzel. Saját tapasztalatból is. 
Tudják, ...a csoki.
Fejben tudom, hogy nem kéne még egy kocka, de a kezem sem rest, villám-
sebességgel próbál túljárni az eszemen, rögvest mozdul, s a csokit gyorsan 
letuszkolom a torkomon.
Úgy, ahogy azt is, hogy manapság jó éjszakát, már csak három cével kívánunk 
egymásnak, és hogy a kérleket kiszorította a szintén sok cés lécci, vagy a pls. 
Nem vagyok konzerv, fejlődök a világgal én is. Nekem is becsúszik időn-
ként egy lécci vagy joccakát, de nem a fog-ból eredeztetem a fokhagymát, és 
ha áll is van a nálunk közepén, én még a földön mindig két lábon állok, 
hiszen nálunk ezt így mondták.
Olvasok. Általában sokat. Csak. Mert szeretem. A legnagyobb bulvár-
csemege manapság a fészbukkon terem, úgy, ahogy a legnagyobb nyelvtani 
baklövések is. Szegény Grétsy tanár úr! Ha látná!
Azt mondják, az ember vizuális lény. Az agy fotóz mindent, amit lát, s a 
kellő pillanatban előhívja  a keresett információt. Éppen ezért nem mind-
egy, hogy milyen képeket raktározunk a „fiókjainkban”.
A fészbukon sok a torzó, s jajj annak, aki ezt „menti el”. 
Nevetek sokszor. Nem kinevetek, csak úgy, magamban. A rakótkrump-
lis vacsora poszton, a turósderejés deszerten, a roszmaringággyra fektetet 
kakúkfűves sertéskaralyon, s igyekszem közben nem fotózni. Csupán az 
utóízét érzem a számban.
Még most is! 

berta

Vitathatatlanul itt az ősz. Szépségeivel, élményeivel ismerkedtek városunk óvodásai a Tisza-szigeten, a hagyományos 
Ősz a szigeten rendezvényen. Írásunk az 5. oldalon. 

A fűtési szezonban esetleg bekövetkező üzemzavar elhárítására is felkészült a cég. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Szerdán, csütörtökön 8:30 órakor, kedden és szombaton 18:00 
órakor, vasárnap 11:00 órakor lesznek szentmisék templomunk-
ban. Következő vasárnapi gyűjtés: missziók javára. Októberben 
a szentmisék előtt fél órával elimádkozzuk a rózsafüzért.
Görögkatolikus:
Vasárnap 10:00 reggeli istentisztelet, 11:00 Szent Liturgia, 
17:00 esti istentisztelet. Kedden és szerdán 17:30 paraklisz.
Református
Tiszaújváros: 2017. 10. 19. (csütörtök) 17.00 óra bibliaóra, 
2017. 10. 22. (vasárnap) 11.00 óra istentisztelet a templomban 
és ezzel párhuzamosan gyermek istentisztelet az imateremben, 
16.00 óra konfirmációi előkészítő az imateremben.
Tiszaszederkény: 2017. 10. 22. (vasárnap) 10.00 órakor kez-
dődik az istentisztelet.

 „Másképp lenne, ha velünk lennél.
Ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél.
A gyertya most érted égjen. 
Nyugodj csendesen, legyen békés álmod. 
Találj odafönn örök boldogságot.
Elmentél tőlünk, mint lenyugvó nap. 
De szívünkben élsz, és örökre 
ott maradsz.
 A szíved nemes volt, két kezed dolgos.
Életed nehéz volt, álmod legyen boldog.”

Fájó szívvel emlékezünk
Gulyás lászló

halálának 4. évfordulójára.
Szerető családja 

2. oldal 2017. október 19.Sokféle

Szépség
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik októ-

beri sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.

2017. október 28., 29. (szombat, vasárnap) 
Közlemény 

Szertartások, 
járatok 

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisz-
telt Lakosságot, hogy mindenszentek al-
kalmából az egyházak az alábbi időpon-
tokban tartják szertartásaikat és ezzel 
összhangban a mellékelt  menetrend sze-
rint indítjuk a temetői autóbuszjáratokat.

Egyházi szertartások

A római katolikus egyház halottak napi 
megemlékezései:

Sajóörösi köztemető:                                 
november 1. 14:00 óra
Nagycsécsi köztemető:                              
november 1. 14:30 óra

Sajószöged községi temető:                      
november 1. 15:00 óra

Római katolikus altemplom:                     
november 1. 17:30 óra

Szentmise (római katolikus templom):     
november 1. 18:00 óra

A református egyház temetői 
istentiszteletei:

Városi temető (Sajószöged):                   
november 1. 17:00 óra

Tiszaszederkény Református Temető:    
november 1. 15:30 óra

A görögkatolikus egyház temetői 
szolgálatai:

Római katolikus altemplom:                         
november 1. 14:00 óra

Szent Liturgia (görögkatolikus temp-
lom):   november 1. 11:00 óra

A polgári szertartású megemlékezések 
rendje:

Városi temető (Sajószöged):                 
november 1. 14:00 óra

Tiszaszederkény Református Temető:  
november 1. 15:00 óra

I n -
dul

13.00 15.00 Tisza-part városrész Érkezik 14.55 17.25

13.05 15.05 T.szederkény, Kossuth út 14.50 17.20
13.06 15.06 Bajcsy Zs. út 67. 14.49 17.19
13.07 15.07 Bajcsy Zs. út 37. 14.48 17.18
13.08 15.08 Bocskai út 14.47 17.17
13.09 15.09 Bocskai úti iskola 14.46 17.15
13.12 15.12 Szederkényi út 14.43 17.13
13.13 15.13 Brassai középiskola 14.42 17.12
13.14 15.14 Hotel 14.41 17.12
13.15 15.15 Autóbusz-állomás 14.40 17.10

É r -
k e -
zik

13.25 15.25 Városi temető főbejárat Indul 14.30 17.00

2017. október 30. (hétfő)

2017. október 31. (kedd) 

2017. november 1. (szerda)

2017. november 3-tól december 31-ig a temetői járat kizárólag pénteki 
napokon közlekedik: 

Indul 13.00 Tisza-part városrész Érkezik 14.55
13.05 T.szederkény, Kossuth út 14.50
13.06 Bajcsy Zs. út 67. 14.49
13.07 Bajcsy Zs. út 37. 14.48
13.08 Bocskai út 14.47
13.09 Bocskai úti iskola 14.46
13.12 Szederkényi út 14.43
13.13 Brassai középiskola 14.42
13.14 Hotel 14.41
13.15 Autóbusz-állomás 14.40

É r k e -
zik:

13.25 Városi temető főbejárat Indul 14.30

Indul 13.00 15.00 Tisza-part városrész Érkezik 14.55 17.25
13.05 15.05 T.szederkény, Kossuth 

út
14.50 17.20

13.06 15.06 Bajcsy Zs. út 67. 14.49 17.19
13.07 15.07 Bajcsy Zs. út 37. 14.48 17.18
13.08 15.08 Bocskai út 14.47 17.17
13.09 15.09 Bocskai úti iskola 14.46 17.15
13.12 15.12 Szederkényi út 14.43 17.13
13.13 15.13 Brassai középiskola 14.42 17.12
13.14 15.14 Hotel 14.41 17.12
13.15 15.15 Autóbusz-állomás 14.40 17.10

É r -
k e -
zik

13.25 15.25 Városi temető főbejárat Indul 14.30 17.00

Indul 13.00 15.00 16.30 Tisza-part 
városrész

Érk. 14.55 16.25 18.25

13.05 15.05 16.35 T.szeder-
kény, Kos-

suth út

14.50 16.20 18.20

13.06 15.06 16.36 Bajcsy Zs. 
út 67.

14.49 16.19 18.19

13.07 15.07 16.37 Bajcsy Zs. 
út 37.

14.48 16.18 18.18

13.08 15.08 16.38 Bocskai út 14.47 16.17 18.17

13.09 15.09 16.39 Bocskai úti 
iskola

14.46 16.15 18.15

13.12 15.12 16.42 Szederké-
nyi út

14.43 16.13 18.13

13.13 15.13 16.43   Brassai kö-
zépiskola

14.42 16.12 18.12

13.14 15.14 16.44 Hotel 14.41 16.11 18.11

13.15 15.15 16.45 Autóbusz-
állomás

14.40 16.10 18.10

Érk. 13.25 15.25 16.55 Városi teme-
tő főbejárat

I n -
dul

14.30 16.00 18.00

Indul 11.30 Tisza-part városrész Érkezik 13.25

11.35 Tiszaszederkény, Kossuth út 13.20

11.36 Bajcsy Zs. út 67. 13.19

11.37 Bajcsy Zs. út 37. 13.18

11.38 Bocskai út 13.17

11.39 Bocskai úti iskola 13.15

11.42 Szederkényi út 13.13

11.43 Brassai középiskola 13.12

11.44 Hotel 13.12

11.45 Autóbusz-állomás 13.10

Érkezik 11.55 Városi temető főbejárat Indul 13.00

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Temetői autóbuszjáratok menetrendje



Ahány helyszín, annyi hangulat - 
állapítható meg a képviselő-testü-
let őszi közmeghallgatás- soroza-
ta után.

Csendes Tisza-part

Tisza-part városrészben negyedórát sem tartott 
a közmeghallgatás, mivel a lakosság részéről 
megjelentek közül senki sem kért szót, így csak 
a szokásos polgármesteri tájékoztató hangzott 
el a rendezvényen.
Bráz György elmondta, változatlanul a bekö-
tőút és az úgynevezett központi épület felújí-
tása a legfőbb feladat. A tervek elkészültek, de 
két dolog hátráltatja a végrehajtást. Egyrészt, 
hogy a létesítmények nem az önkormányzat tu-
lajdonában vannak, másrészt, hogy szolidaritá-
si hozzájárulás címén az állam 1,7 milliárd fo-
rintot elvon a várostól, az adóerőképesség alap-
ján pedig mintegy 1 milliárd forinttól esik el az 

önkormányzat. A korábbi évek takarékos gaz-
dálkodásának, az átgondolt fejlesztéspolitiká-
nak és a helyi gazdaság jó teljesítményének kö-
szönhetően a város költségvetése azonban sta-
bil, kötelező és önként vállalt feladatainak ma-
gas színvonalon tesz eleget az önkormányzat, a 
felújítások, beruházások tekintetében azonban 
ez az esztendő az újratervezés éve - hangsú-
lyozta a polgármester. (E gondolatokat a másik 
két közmeghallgatáson is megosztotta a részt-
vevőkkel Bráz György.)
A polgármester hozzátette, örömteli, hogy a vá-
rosrész lakói is tesznek környezetükért, részben 
önerőből, részben önkormányzatai támogatás-
ból három társasházi épületet is felújítottak, s 
ezzel rendezettebbé, esztétikusabbá vált a vá-
rosrész kapujának számító terület. 

 Újváros újratöltve

A Városházán rendezett közmeghallgatás jóval 
„mozgalmasabb” volt az előző napitól. Nem 
csupán a felszólalók száma miatt - 4-en kértek 

szót -, hanem a felvetett javaslatok, problémák 
számosságát illetően. Közel három tucat észre-
vétel érkezett a lakosság köréből.
Előtte azonban a polgármesteri tájékoztató 
hangzott el, melyben Bráz György arról szá-
molt be, hogy a durva állami beavatkozás, for-

ráselvonás ellenére mintegy 1 milliárd forint 
értékű felújítás, beruházás valósult meg 2017-
ben a városban és további közbeszerzési eljárá-
sok vannak folyamatban. A polgármester kitért 
az uniós pályázatokra is. Mint mondotta, a vá-
ros „nagy” pályázatai közül eddig kettőt „elka-
száltak”, a bölcsőde korszerűsítésére, és az ipa-
ri park fejlesztésére nem érkezik pályázati for-
rás. A Tiszaújváros és Polgár közötti kerékpár-
út építésére, a Sportcentrum energetikai kor-
szerűsítésére, a járóbeteg szakellátás fejleszté-
sére, valamint a két állami fenntartású általá-
nos iskola épületeinek energetikai korszerűsí-
tésére benyújtott pályázatokról még nem szü-
letett döntés. A polgármester megjegyezte, nin-
csenek illúziói a pályázatok sikerét illetően. 
Ennek alátámasztásaként elmondta, Polgár pá-
lyázatát már hónapok óta pozitívan bírálták el 
a kerékpárút ügyében, a tiszaújvárosi pályázat 
körül azonban csak síri csend van.
Az ülésteremben a tájékoztatót követően nem a 
csend honolt, a négy felszólaló összesen több mint 
30 problémát, javaslatot, észrevételt vetett fel.
Ezek jelentős része a közlekedéssel, a forga-
lomtechnikai szabályozással függött össze. 
Elfoglalják a forgalom elől elzárt területeket, 
gyorsan hajtanak ki a körforgalmi csomópon-
tokból, a Béke út két középiskola közötti sza-
kaszán - annak szűk volta miatt - az egyik ol-
dalon meg kellene tiltani a parkolást, az útke-
reszteződéseknél felfestéssel kellene jelezni az 
5 méteres parkolási határvonalat, a Kertváros 
lakó-pihenő övezetbe sorolt területein meg kell 
szüntetni az elsőbbségadás kötelező jelzőtáblá-
kat (lásd még Cenzúra, cezúra című írásunkat) 
- sorjáztak az észrevételek, javaslatok. 
A közterületekkel kapcsolatban is több témát 
vetettek fel a felszólalók. Például, hogy a Sze-
derkényi út 13-15-17. sz. mögött, megerősített, 

felújított, járdára lenne szükség, a városköz-
pontban, a piac környezetében több hulladék-
tároló konténerre van szükség, s azokat zárha-
tóvá kell tenni, nem megfelelő a Karinthy ut-
ca felújítása, már az aszfaltozást megelőzően 
is megsüllyedtek a csatornafedelek. A felveté-
sek többségére „a hivatal majd megvizsgálja és 
intézkedünk” típusú válasz érkezett. Két téma-
körben ennél több is elhangzott. Arra a kérés-
re, javaslatra, hogy tekintettel a sok tiszaújvá-
rosi ápoltra az önkormányzat nyújtson támoga-
tást a nemesbikki református idősek otthoná-
nak, a polgármester azt mondta, „nehezen ki-
vitelezhető”, ami nemleges válaszként is fel-
fogható. Konténerügyben azonban várható elő-
relépés, legalábbis a társasházak tekintetében. 
Bráz György közölte, az önkormányzat prog-
ramot indít a hulladékgyűjtők zárhatóvá tétele 
érdekében, támogatást is nyújtva a lakóközös-
ségeknek. 

Szelíd Szederkény
„A hosszú beszéd a székeket, a rövid a szíve-
ket mozgatja meg”- mondta a tiszaszederké-
nyi közmeghallgatás elején Bráz György, és a 
szederkényiek „vették a lapot”, mindössze fél 
óráig tartott az esemény. Ám ennyi idő is ele-
gendőnek bizonyult arra, hogy köszönőszavak 

hangozzanak el a református egyházközségnek 
nyújtott támogatásért, az Ady út felújításáért, a 
„fitnesz-ligetek” létesítéséért.
Jutott idő a problémák sorolására, a javaslatok 
megfogalmazására is. Egy ideje átható, szúrós 
szag árad az ipari park felől, égető szükség len-
ne a Dózsa György úti járda felújítására, a wifi 
elérhetőségre a művelődési házban, a Petőfi 
klub „beüzemelésére”, „ráncfelvarrás” helyett 
a kerékpárút teljes felújítására.
Egy látszólag mellékes téma is felvetődött, 
ám ez az egész várost, sőt a térséget is mélyen 
érintő kérdéssé terebélyesedett. Egy egyéb-
ként nem dohányzó felszólaló saját közvéle-
mény-kutatásának eredményét osztotta meg a 
résztvevőkkel. E szerint a városrészben meg-
forduló turisták és az egyre nagyobb számban 
megjelenő vendégmunkások többsége legin-
kább egy dohányboltot hiányol Szederkény-
ben. Ezzel összefüggésben a polgármester el-
mondta, nagy változások előtt áll Tiszaújvá-
ros, sok kérdéskört kell újragondolni a keres-
kedelem, a szolgáltatások terén is, ha megkez-
dődnek a remélt petrolkémiai és egyéb beru-
házások. Ahogy fogalmazott: „Ha bekövetke-
zik majd, és én nagyon remélem, hogy bekö-
vetkezik, hogy nagyobb volumenű beruházáso-
kat jelent be a MOL, amit Tiszaújvárosban kí-
ván megvalósítani, akkor nagyon sok minden 
változik meg, nagyon rövid idő alatt mindany-
nyiunk életében.”
Hok Csaba - nem képviselőként, hanem intéz-
ményvezetőként - is változtatást javasolt. Azt 
kérte, hogy legalább 5 perccel hamarabb in-
duljon Szederkényből a fél nyolcas helyi já-
rat, mert a tanulók a jelenlegi menetrend miatt 
gyakran nem érnek be az iskolába a házirend-
ben előírt ¾ 8-ra.

Ferenczi László

Csendesség, vitakedv, szelídség

Őszi közmeghallgatások városrészenként

Cenzúra, cezúra

Német Emil jóvoltából lapunk is teríték-
re került a közmeghallgatáson. Egy terjedel-
mi okokból meg nem jelentetett olvasói le-
vele miatt azt állította, hogy cenzúrázzák a 
Krónikát, melyben az önkormányzatra nézve 
csak pozitív írások jelenhetnek meg, kritiku-
sak nem.
Azóta - aktualizálva - ismét elküldte szerkesz-
tőségünkbe az ominózus levelet, melyben 
részletesen kifejtette problémáját. Oly részle-
tesen, hogy annak terjedelme meghaladja az 
5500 karaktert (leütést). Összehasonlításul: 
mai számunkban a jubiláló bölcsődéről szó-
ló két írás együtt 4 ezer alatti, színházi tudósí-
tásunk 4500, az újraélesztésről szóló is „csak” 
5290.
Azaz ismét nem a könyörtelen cenzúra, ha-
nem a cezúra (határozott választóvonalat ért-
ve a szó alatt) gátol bennünket abban, hogy 
közreadjuk írását. De egy gondolatsort mó-

dunkban áll idézni a levélből: „A lakó-pihe-
nő övezet határait jelentő táblák értelmetlen 
kuszaságát különösen jól meg lehet figyelni a 
Bethlen, Szent István, Templom utak és Mar-
git sétány által határolt területen. Bemegyünk 
egy övezetmentes utcába, a végén mégis la-
kó-pihenő övezetből jövünk ki a táblák sze-
rint. Vagy elhagyjuk a lakó-pihenő övezetet, 
majd 100 m múlva újra alkalmunk lesz azt el-
hagyni.”
Ez az írás 1226 karakter.

Most az állam vezet
Tiszaújváros számára is kiemelten fontos 
pereskedés zajlik Budaörs és a magyar ál-
lam közt. A végeredmény arról is elvi dön-
tést jelent majd, hogy polgári perben lehet-e 
kártérítést szerezni az államtól azért, mert 
aránytalanul nagy kárt okozó törvényt ho-
zott -  a szolidaritási hozzájárulási fizetési 
kötelezettségről - egyes szereplőknek.
Éves szinten az egész országból mintegy 21 
milliárd forint bevételt vár az állam, a 30 
ezer lakosú Budaörstől 2,1, a 17 ezres Tisza-
újvárostól 1,7 milliárd forintot.
A per formailag kártérítési per, amelyben 
az önkormányzat kára a tőle havonta elvett 
szolidaritási hozzájárulás összege. A ma-
gyar állam a perben elsősorban arra hivat-
kozott, hogy jogalkotás útján okozott kárért 
nem lehet kártérítést kérni. 
Első fokon Budaörs nyert, másodfokon 
most, a napokban az állam. Budaörs a Kú-
riához fordul.
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Tisza-part városrészben is felújították a társasházakat. 

A „ráncfelvarrás” nem segít, újjá kellene építeni a kerékpárutat. 

A fedlapok miatt problémás a Karinthy utca felújítása. 



Az újraélesztés világnapja

Négy perc az élet
Ötödik éve rendezik meg az 
újraélesztés világnapját az Eu-
rópai Újraélesztési Társaság 
felhívására minden év október 
16-án. Idén a mentőállomások 
nyitott kapukkal várták a láto-
gatókat, hogy a szakemberek 
megtanítsák az érdeklődőknek 
az újraélesztés alapjait. 

Évente több ezer ember veszti életét ott-
honában vagy közterületen hirtelen szív-
megállás következtében, holott az azon-
nal megkezdett újraélesztéssel többségük 
megmenthető lenne. A hogyanról hét-
főn bárki tájékozódhatott a Tiszaújváro-
si Mentőállomáson, ahol a gyakorlatban 
is megtanulhatták egy babán, hogyan is 
kell újraéleszteni. Emellett a félautoma-
ta defibrillátorral is megismerkedhettek, 
ami hangutasításokat ad kezelőjének.  
Kora délután a Hunyadi iskolából érke-
zett egy csoport. 
- Én meg merném tenni - mondta Kovács 
Viktória, a nyolcadikos osztály egyik di-
ákja -, bárhogyan tudok segíteni, meg-
teszem, hiszen nem akarom látni, ahogy 
szenved és meghal valaki. Szerintem 
ilyenkor a saját félelmünket félre kell ten-
ni, és akárhogy is, de segítenünk kell. 
- Harminc mellkas-nyomás és utána két 
fújás az orrba - foglalta össze a tanulta-
kat osztálytársa, Kálló Péter. - Szerintem 
nagyon hasznos ezt megtanulni, én min-
dig is tudni akartam, hogyan kell újra-
éleszteni. 
Évente mintegy 25 ezer olyan eset van az 
országban, ahol újraélesztést kell alkal-
mazni. A túlélés esélye percenként 7-10 
százalékkal csökken, így életbevágó jelen-
tőségű, hogy minél hamarabb elkezdődjön 
az újraélesztés. Elsőként meg kell vizsgál-
ni, hogy vannak-e a betegnek életjelensé-
gei, lélegzik-e. Ezt hármas érzékeléssel 
tesszük meg, vagyis megvizsgáljuk, hogy 
halljuk-e a légzést, érzékeljük az arcun-
kon, hogy áramlik-e a levegő a betegből és 
figyeljük azt is, hogy emelkedik-süllyed a 
mellkas. Ha nincs légzés, minél hamarabb 
kezdjük meg az újraélesztést. 
- Ha például összeesett előttünk valaki, 

leáll a keringése, négy percen belül kezd-
jük meg az újraélesztést - mondta Lovas 
Attila, a Tiszaújvárosi Mentőállomás ve-
zetője. - A beteg légzését kell megfigyel-
nünk, tíz másodpercig figyeljük, hogy 
lélegzik-e vagy sem. Ha nem lélegzik, 
azonnal el kell kezdeni az újraélesztést. 
- A pulzust ki kell tapintanunk? 
- Ez egy stresszhelyzet, gondolom so-
kan vannak úgy vele, hogy ilyenkor ki-
csit megemelkedik a pulzusuk, megnő a 
vérnyomásuk. Így a saját pulzusunkat is 
érezhetjük a beteg testén, ebből sok téve-
dés adódhat, így csak a légzést vizsgálják 
meg a laikusok. 
- Könnyen megtanulható-e az újraélesz-
tés? 
- Az alapok könnyen elsajátíthatók. A 
diszpécserek ki vannak képezve erre is, 
így ha egy bejelentésből az derül ki szá-
mukra, hogy a beteg légzése leállt, meg-
kérdezik a bejelentőt, hogy van-e hajlan-
dósága arra, hogy megkezdi az újraélesz-
tést. Ha igen a válasz, akkor tájékoztatják 
arról, hogy hogyan kell elvégezni. 
- Mennyi idő van erre? 
- Négy perc. Ennyit bír ki az agy oxigén-
hiányban. Ezért fontos, hogy minél töb-
ben megismerkedjenek az újraélesztés 
alapjaival, hogy ha látja valaki, hogy ösz-
szeesett egy beteg, minél hamarabb kezd-
je meg az újraélesztést. Ha ilyen gyorsan 

megtörténik a beavatkozás, akkor sokkal 
nagyobb esélyei vannak a betegnek. 
- Meddig kell folytatni az újraélesztést, 
mit kell tapasztaljunk? 
- Ha már elkezdtük a beteg újraéleszté-
sét, várjuk meg a mentők kiérkezését. A 
szakemberek ekkor átveszik a beteget és 
folytatják az újraélesztést. Műszeres vizs-
gálattal döntik el, hogy továbbvégzik-e, 
vagy abbahagyják. Egy halott embernek 

általában kétféle színe szokott lenni, vagy 
rettenetesen sápadt, vagy elkékül. Ha ha-
tásosan végezzük a mellkas-kompresszi-
ókat, akkor azt tapasztaljuk, hogy a beteg 
bőre valamiképp kipirul, visszatér a ke-
ringés, megszűnik a sápadtság. Ha ilyet 
látunk, hatásos az újraélesztés. 
- Önök hogy látják, mennyire merik el-
kezdeni az emberek az újraélesztést, tud-
ják-e, hogy mit kell tenni? 
- Ilyen esetekben, különösen ha egy hoz-
zátartozójukról van szó, egyre többen 
kezdik meg az újraélesztést.
 - Okozhatunk-e kárt a betegben? 
- Bajt nem tudunk okozni. Ha azt észlel-
jük, hogy a betegnek nincs légzése, nin-
csenek keringésre utaló jelek, kárt már 
nem tudunk tenni. Csak jót tehetünk az-
zal, ha megkezdjük az újraélesztést, hi-
szen így van esély az életben maradásra. 
Az újraélesztés világnapján elindult az 
Országos Mentőszolgálatnál egy élet-
mentést segítő alkalmazás, a SzívCity, 
ami androidos és IOS-rendszeren egya-
ránt letölthető. Az alkalmazás lényege, 
hogy ha valaki rosszul lesz az utcán, a 
mentők riasztása után az eset ötszáz mé-
teres körzetében tartózkodó felhasználók-
nak is értesítést küld, az oda érkező laikus 
életmentők így elkezdhetik az újraélesz-
tést a mentők kiérkezéséig. 
A mentőállomáson én is kipróbáltam a ta-
nultakat, teendőket, a fantombabán pedig a 
műszerek jelezték, jól csinálom-e az újra-
élesztést. A tapasztaltak alapján: a mellkas 
nyomásának ritmusa gyors kell legyen, 
olyan mint például a Bee Gees Stayin’ Ali-
ve című dalának ritmusa. A befúvandó le-
vegő mennyisége pedig egy közepes só-
hajnyi, ami mintegy fél liter levegőt jelent. 
A SzívCity alkalmazást letöltve pedig nem 
csak azok regisztrálhatnak önkéntes újra-
élesztőnek, akik képzettek, hanem azok is, 
akik vállalják, hogy a mentésirányító tele-
fonos instrukciói szerint járnak el. 

  Fodor Petra

Bölcsiünnep

Negyvenéves 
Napsugár

A Napsugár Bölcsőde 5-ös pavilonjában berende-
zett kiállításon gyermekruhák, régi játékok, neve-
lési naplók elevenítik fel az intézmény elmúlt négy 
évtizedét. Az évfordulót együtt ünnepelték meg az 
intézmény jelenlegi és volt dolgozói. 

- Gondozónőként dolgoztam itt 30 évig - meséli Erdei Istvánné, 
aki az egykori játékok közt nosztalgiázott. - Amikor idekerül-
tem, nem volt meg a képesítésem, majd elvégeztem az iskolát és 
itt, az ötös pavilonban dolgoztam a nyugdíjazásomig. Most új-
ra itt vagyunk. Felrémlenek a régi idők emlékei. Nagyon szeret-
tem itt dolgozni, mert nagyon jó kollektíva volt, és nagyon sze-
rettem a gyerekek közt lenni.
A kiállítás megtekintése közben egykori kollégák találkoznak, 
felidézik a múltat. Csomós Sándornéhoz mosolyogva léptek oda 
a rég nem látott barátok, munkatársak. Nem csoda, hiszen szin-
te mindenki ismeri, egyike volt az induló bölcsőde kollektívá-
jának. 
- Szakácsként dolgoztam a bölcsődében - emlékszik vissza. - A 
kezdetektől itt voltam, amikor nyitott a bölcsőde. Nagyon sze-
rettem itt dolgozni. Sok-sok jó dolgot éltünk meg, és persze 
voltak nehezebb időszakok is. Akkor is úgy gondoltam, hogy 
a bölcsőde egy csodálatos hely, én 1990 óta nem voltam itt, de 
most, hogy újra itt vagyok, azt gondolom még csodálatosabb, 
mint volt a mi időnkben. 
A kiállítás megtekintése után a Központi étteremben folytató-
dott az ünneplés. Az ajtóban kicsit meghatódva, mindenkit meg-
ölelve fogadta egykori kollégáit Völgyesiné Czinege Margit, aki 
negyven évig dolgozott a bölcsődében, ebből 25 évig volt szak-
mai vezető volt.
- 1977-ben kezdtem a pályafutásomat az ötös bölcsődében - 
mondta az egykori vezető - 1987-ben vezetőhelyettes lettem, és 
1992-től irányítottam a bölcsőde mindennapjait. Abban az idő-
ben fiatal kollektívával indult a bölcsi, és nekem úgymond köny-
nyű dolgom volt, mert hosszú évekig ugyanazokkal a kolléga-
nőkkel dolgoztam. Így összeszoktunk, szerettünk együtt dolgoz-
ni, már fél szavakból is megértettük egymást.
Az ünneplőket Bráz György polgármester köszöntötte és az el-
múlt negyven év emlékére oklevelet adott át Terjék Magdolná-
nak, a Napsugár Bölcsőde jelenlegi szakmai vezetőjének.
- Egy iparváros születésekor, amikor fiatal párok, házaspárok 
érkeztek a városba, ahol munkahelyet és lakhatást biztosítottak 
nekik, elengedhetetlen volt, hogy olyan intézmények alakulja-
nak, ahol a gyermekek napközbeni gondozása, nevelése, okta-
tása megvalósul - mondta a polgármester. - Ráadásul a gyere-
kek száma ebben az időben folyamatosan nőtt, és elhelyezésü-
ket, ellátásukat biztosítani kellett. Ez sokszor okozott gondot, 
de a város mindenkori vezetése mindig megoldotta a problémát. 
Ma már fordultak az arányok, egyre több a nyugdíjas korú vá-
rosunkban. A gyerekek most már elférnek a bölcsődében, nincs 
túljelentkezés. Azonban a  város fejlődik, újraiparosodik, és ha 
szükség van rá,  tudjuk növelni a férőhelyek számát. 

ema

Bölcsődetörténelem
Az első bölcsődét lakásból alakították ki 1959-ben a Lo-
rántffy úton 20 férőhellyel, ami csak  szükségmegoldás volt. 
Óvodás korú gyerekeket vettek fel, az intézmény felügyeletét 
a szederkényi tanács látta el. 1960-ban nyitották meg az első 
kisgyermekeket ellátó intézményt a Liszt Ferenc úton, 40 fé-
rőhellyel, ami 100-120 %-os kihasználtsággal működött, az 
egyre kevesebb gyereklétszám miatt1993-ban bezárt. 1964-
től 1991-ig működött a hármas számú bölcsőde.  1970 őszé-
től 2000. július 1-ig üzemelt a négyes számú bölcsőde, amely 
1998-ban a Babaház nevet kapta. 1977 augusztusában nyitot-
ta meg kapuit az ötös számú épület, ahol a jelenlegi bölcső-
de működik.  2000. június 1-jén megalakult a Tiszaújváro-
si Humánszolgáltató Központ, melynek része a gyermekek 
napközbeni ellátását biztosító szakmai egység, a Napsugár 
Bölcsőde. Jelenleg 108 a  férőhelyek száma, 84 gyermek ve-
szi igénybe az ellátást.  

Miután meggyőződtünk arról, hogy a 
betegnek nincs légzése, és hívtunk se-
gítséget, kezdjük meg a mellkas-komp-
ressziót és a befújást. 

A mellkas-kompresszió
Két kézfejét ujjainál kulcsolja ösz-
sze, alul lévő tenyerének párnás részét 
helyezze a mellkas középvonalába, a 
szegycsont alsó harmadára. Ezt követő-
en kezdje el a mellkas lenyomását. A le-
nyomások mélysége 5, legfeljebb 6 cen-
timéter legyen. Az üteme pedig 100-
120/perc. Egyszerre harminc lenyomást 
végezzen. 

Befújás
Amennyiben tanulta, járatos, van gya-
korlata, végezzen két befújást. A bajba 
jutott fejét hajtsa hátra, majd egy normál 
légvételnyi levegőt fújjon a beteg szájá-
ba, vagy orrába. A befújást követően ar-

cát fordítsa a sérült mellkasa felé, nézze 
annak süllyedését, illetve vegyen friss 
levegőt, majd fújjon be még egyet. 
A 30-2 arányú kompresszió-befúvást 
addig végezze, míg meg nem érkeznek 
a mentők, a defibrillátor, vagy nem ren-
deződik a sérült keringése. 

Az újraélesztés lépései
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Csomós Sándorné a kezdetektől dolgozott a bölcsődében, 
mint szakács. 

A lányoknak, fiúknak Lovas Attila, a mentőállomás vezetője magyarázta el a 
tudnivalókat. 

Kovács Viktória (balra) Koczákné Vincze Katalin mentőtiszttől tanulja az alapokat. 



Óvodások a szigeten

Élmények ősszel, 
színesben

Lassan húsz éve már, hogy városunk óvodásai ősz-
szel évről-évre ellátogatnak a Tisza-szigetre. Ilyen-
kor sok-sok állomás, feladat, játék várja a kicsi-
ket, akik amellett, hogy jól érzik magukat, renge-
teget tanulnak is. 

Buszok sorakoztak a Tisza-szigeten csütörtök reggel, ahol nem-
rég még színpad állt, zene szólt, finom ételek főttek. Most több 
száz óvodás vette birtokba az őszi színekben pompázó szigetet, 
ahol az egyes állomásokon tanultak, játszottak és apró ajándéko-
kat is kaptak. A tűzoltók megmutatták az autójukat, felszerelésü-
ket, a horgászok pedig az apró halakat és a pecázás tudományát. 
Idén vadászok is voltak, akik a hazánkban vadászható őshonos 
nagyvadakkal is megismertették a gyerekeket. 
- Fontos dolgokat próbálunk tisztázni - mondta Kincses Róbert 
vadász -, például hogy az őzike az nem a szarvasnak a felesége, 
illetve hogy az agancs az csontból van, mint a fogunk, a muflon 
csigája folyamatosan nő, csakúgy, mint a körmünk. Kikészített 
trófeákat és elhullajtott agancsokat is hoztunk magunkkal. 
Szinte mindenhol záporoztak a kérdések, a szarvasgomba-ke-
reső kutyánál, a méhészbemutatón és minden más állomáson. A 
sziget túlsó végén meleg tea várta a gyerekeket, majd eljutottak 
a természetjárókhoz, akik idén is kedves kis feladattal készültek. 
Vadon élő állatok képeit tűzték ki a fákra, a gyerekeknek ezeket 
kellett megkeresni, mindenkinek más volt a feladata. A szelek-
tív hulladékgyűjtő állomáson túl finom őszi gyümölcsök vártak 
a kalandozókra. 
- Tudtok-e olyan gyümölcsöt, ami ősszel érik? - kérdezte a cso-
porttól Csáti Milán, aki nemrég még óvodásként jött a szigetre, 
most anyukájának segít ezen az állomáson. - Alma, körte, szőlő 
- hangzik a válasz, majd következik a feladat: a letakart rekeszek 
az ősz gyümölcseit rejtik, ezeket kell felismerni tapintással. - De 
ne leskelődjetek - fűzi hozzá Milán, és nincs is rá szükség, min-
denki nagyon ügyes, jutalmul körtét és almát kapnak. 
Még egy utolsó sisakpróba a tűzoltóautóban, Gáborék csoportja 
már hazafelé indul, tele élménnyel. 
- Láttunk halászatot, gombászatot - mondta Suhajda Gábor -, 
sok helyen voltunk, szerintem minden a legjobb volt. 
És valóban így volt, ezért is van már közel húsz éve „Ősz a szi-
geten” az óvodásoknak. 
- Nagyon szeretjük - mondta Micskiné Bodó Erzsébet, a Tisza-
újvárosi Napközi Otthonos Óvoda vezetője -, hiszen számtalan 
olyan közvetlen élményszerzési lehetőséget tudunk biztosítani, 
amit egyébként nehéz lenne máshol megteremteni, ráadásul egy 
gyönyörű környezetben. Nagyon tartalmas ez a nap, nemcsak 
élményekben, hanem ismeretek szerzésében is. A mai nap azért 
is különleges, mert a Borsod Megyei Pedagógiai Oktatási Köz-
pont révén az Őszi Pedagógiai Napok keretében vendég óvoda-
pedagógusokat is köszönhetünk itt. Így megmutathatjuk progra-
munkat a megye pedagógusainak is. 

 Fodor Petra

Olyan, mint az élet: sírunk, nevetünk 

A bányák mélyén virágok nyílnak
Egy jó alkotás nem kész vá-
laszokat nyújt, hanem kér-
déseket tesz fel. Ilyen Szé-
kely Csaba drámatrilógiája 
is, melynek első része, a Bá-
nyavirág nyitotta a Színház 
Határok Nélkül idei prog-
ramját. 

Egy kiállítás is nyílt Színésznők kalapban 
címmel a november 20-ig tartó sorozat 
idejére a Derkovits Kulturális Központ-
ban. Az Országos Színháztörténeti Múze-
um és Intézet gyűjteménye nyolcvan szí-
nésznő - köztük Fedák Sári, Honthy Han-
na, Karády Katalin, Tolnay Klári - képe-
it tartalmazza kalapban vagy fejdíszben. 
Kontrasztként a képek mellett az előtér-
ben a nézők között egy csavargó külsejű 
férfi sétálgatott, lyukas cipőben, foltos ru-
hában. - Tessenek bejönni - invitálta a kö-
zönséget a színházterembe, s hamar kide-
rült, ő a darab féleszű figurája, Feri. 
A színházteremben Mátyás Zoltán, a Der-
kovits Kulturális Központ igazgatója kö-
szöntötte a vendégeket, immár tizenne-
gyedik alkalommal. Tragikomédia, víg-
játék és operett is szerepel az idei kíná-
latban. 
- Lesz egy pódiumműsorunk is - mond-
ta Mátyás Zoltán -, ami különleges alka-
lom lesz, hiszen idén először a sepsiszent-
györgyi Tamási Áron Színház is szerepel 
városunkban, a Rajtammaradt télikabát 
című pódiumműsorral. 
A rendezvényt Bessenyei Gedő István, 
a Szatmárnémeti Északi Színház Harag 
György Társulatának igazgatója nyitotta 
meg, aki szólt arról, hogy Tiszaújváros ti-
zennégy éve vendégszerető házigazdája a 
rendezvénynek, majd így folytatta: 
- Nekünk, határon túli színházi alkotók-
nak, még az olyan fiataloknak is, mint én, 
akik nem emlékezhetünk a rendszerváltás 
előtti elszakítottságunk fojtogató légköré-
re, a mai napig rendkívül fontos minden 
találkozás az anyaországi közönséggel - 
mondta Bessenyei Gedő István. 

A Bányavirág egy műhelygyakorlaton 
született, a darabot Hunyadi István ren-
dezte, aki színész, ez az első rendezése. 
- DARABoló néven elkezdtünk a társulat-
tal színházi felolvasóesteket szervezni - 
mondta Hunyadi István -, kortárs magyar 
drámákkal. Székely Csaba bányatrilógiá-
jának első része, a Bányavirág is itt hang-
zott el és olyan jól sikerült, hogy színpad-
ra vittük. Nem könnyű feladat a rende-
zés, nem is gondoltam volna, hogy eny-
nyire sok mindenre kell egyszerre figyel-
ni. Egészében kell ilyenkor a műre tekin-
teni, nem pedig részleteiben, ahogy egy 
színész dolgozik. Rendezőként a színmű-
vészetet tartom elsődlegesnek a színház-
ban, ezért a legtöbbet most is azzal fog-
lalkoztunk, hogy minél hitelesebb, érde-
kesebb, meglepőbb legyen. 
- Amikor az ember színházba megy, nagy-
jából tudja, hogy mire számíthat. Neve-
tésre, sírásra, szórakozásra, kikapcsoló-
dásra. A Bányavirágnál is lehet tudni? 
- Ez egy tragikomédia és bőven van ben-
ne minden. Tragédia és komédia is. Én 
nagyon szeretem az ilyen vegyes műfajo-

kat, mindent, ami nem egyértelmű. Olyan 
mint az élet. Az egyik pillanatban sírunk, 
a másikban nevetünk, nem igaz? 
Igaz. Ilyen volt, tele öniróniával, és a to-
rokszorító valósággal. Egy erdélyi falu 
hanyatló, megrekedt társadalmáról szól, 
ahová egy televíziós stáb érkezik és az 
öngyilkosságok riasztóan növekvő szá-
máról kérdezi a lakosokat. Ők büszkén 
válaszolják, hogy őrzik a hagyományo-
kat. A hagyományokat: vagyis a mérték-
telen pálinkázást és a falopást, az üres-
ség ellen ezt a megoldást látják. Pedig: 
„Én szerintem, akinek van szeme hozzá, 
az meg tudja látni, hogy nem annyira üres 
az, amilyennek lefested. A bányák mé-
lyén, repedésekben, eldugva mások elől, 
bányavirágok vannak.” - mondja a darab-
ban Irma, a mindig vidám Illés gazda fe-
lesége, aki titkon szerelmes Ivánba. 
- Ez egy igen ironikus tükör - mondta a 
főszereplő Ivánt alakító Csatlós Lóránt -, 
és ha magunkat nem is, a szomszédot, va-
lamelyik ismerősünket felismerjük ben-
ne. 
- Szórakoztatni vagy elgondolkodtatni 
szeretnének? 
- E kettőnek az ötvözetét. Úgy szóra-
koztatni, hogy közben torokszorító is le-
gyen egyben. Egy olyan aktuális problé-
mát dolgozunk fel, amivel nagyon nehe-
zen tud a társadalom szembenézni. A tük-
röt nem azért állítjuk, hogy elhessegessük 
magunkról a felelősséget és lefedjük a hi-
bákat, hanem hogy magunkba nézzünk. 
És ha nem is tudunk konkrétan tenni ezek 
ellen a problémák ellen, legalább iróniá-
val viszonyuljunk hozzájuk. 
- Mennyire volt nehéz Iván szerepébe búj-
ni? 
- A karakter, akit játszom, a szülővidékem 
szülötte. Elég közel érzem magamhoz ezt 
a világot, és mondhatom azt, hogy az el-
múlt öt év egyik legkedvesebb karaktere 
számomra Iván. 

Fodor Petra

kronika@tiszatv.hu

Idősek heti kirándulás
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete programjában célul 
tűzte ki, hogy a testvérvárosok vendéglátása során évről-évre 
megyénk egy-egy nevezetességét mutatja meg. Október 3-án 
egynapos kirándulásunk Szerencsre és Tarcalra vezetett, ahol 

Csíkszereda és Polgár nyugdíjasainak képviselői  mellett a vá-
rosban működő klubok vezetői, és  egyesületi tagok  is részt vet-
tek. A nap a szerencsi Rákóczi várban lévő kiállítások megtekin-
tésével kezdődött, majd a turisztikai központban a retro játékki-
állításon nosztalgiáztak a szépkorúak. Kiss Roóz Ilona kerami-
kusművész alkotásainak megtekintésével zárult a program kul-
turális része. Tarcalra érve az Áldó Krisztus szoborhoz zarán-
dokoltak el a 130 lépcső megmászására vállalkozók. A kelle-
mes őszi időben megható pillanatokban volt részük azoknak, 
akik együtt énekeltek a szobornál. A pincesoron finom étel és 
bor várta a megfáradt kirándulókat. Kellemes hangulatú beszél-
getés alakult ki a résztvevők között. Az egyesület vezetősége bí-
zik abban, hogy minden résztvevőnek élményekkel teli napot 
tudtunk adni, és reméljük, hogy kapcsolatunk erősödött a test-
vérvárosokkal.
Köszönetet mondunk Tiszaújváros önkormányzatának, hogy tá-
mogatásával segítette az egyesület programjának megvalósulá-
sát.

Varjas Lászlóné
elnök  

5. oldal2017. október 19. Mindenes

Az őzike nem a szarvas felesége - tudták meg a kicsik Kin-
cses Róbert vadásztól. 

A Rákóczi vár előtt. 

Őrzik a hagyományokat, a mértéktelen pálinkázást is. A kép jobb oldalán a 
főszereplő, az Ivánt alakító Csatlós Lóránt. 

A Bányavirág a társulat felolvasóestjén hangzott el először. Jól sikerült, színpad-
ra vitték hát. 

A program támogatói
Tiszaújváros Önkormányzata, Tiszaújváros Jövőjéért Alapít-
vány ,„Csáti Csemege” – Csáti Dezső és neje, Tiszaújváro-
si Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület, LIDL Logisztikai 
Központ Hejőkürt, Zabos Géza Horgászegyesület, Tiszaújvá-
rosi Természetjáró Egyesület, Bonar Geosynthetics Kft., Or-
bán Gábor szülő, B.A.Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége, Ve-
réb Ádámné Kocsis Mariann, Ludman Árpád tájegységi fő-
vadász, Kincses Róbert vadász, Sávolyi György méhész, Si-
pos Vilmos szarvasgombász, Fábiánné Elek Zsófia fényké-
pész, valamint a nyugdíjas és aktív óvónők, szülők, dajka né-
nik segítsége nélkül nem jöhetett volna létre ez a rendezvény.



Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet  
(3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 11-
13.) főigazgatói (magasabb vezető) be-
osztás ellátására. 
A megbízás időtartama: 5 év  
A megbízás kezdő napja:   
2017. december 28.
Megszűnésének időpontja:          
2022. december 27. 
A vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: 
Az intézmény vezetése, szakmai és gaz-
dasági működésének tervezése, szerve-
zése és irányítása. A költségvetés ke-
retein belül gondoskodik az intézmény 
személyi és tárgyi feltételeinek biztosí-
tásáról, az alapító okiratban foglalt fel-
adatok ellátásáról, és az intézmény által 
nyújtott szolgáltatások ellenőrzéséről. 
Az intézmény alkalmazottai felett mun-
káltatói jogokat gyakorol (a gazdasági 
igazgató felett egyéb munkáltatói jogo-
kat). Kapcsolatot tart fenn a fenntartó-
val, a különböző szakmai szervezetek-
kel, és intézményekkel. 
Pályázati feltételek: 
- Orvostudományi vagy egyéb egyetemi 
szintű végzettség.
- Mesterképzési szakon szerzett egész-
ségügyi menedzser szakképesítés.
- Legalább ötéves vezetői gyakorlat.
- Büntetlen előélet.
- Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 
vállalása.
- Magasabb vezető beosztás ellátására 
megbízást az kaphat, aki a munkáltató-
val közalkalmazotti jogviszonyban áll, 
vagy a megbízással egyidejűleg közal-

kalmazotti munkakörbe kinevezhető. 
A betöltendő közalkalmazotti munka-
kör: a pályázó legmagasabb iskolai vég-
zettségének megfelelően kerül megálla-
pításra.
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a ve-
zetői pótlékra a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egész-
ségügyi intézményekben történő végre-
hajtását meghatározó 356/2008. (XII. 
31.) Korm. rendelet, valamint az egyes 
egészségügyi dolgozók és egészségügy-
ben dolgozók illetmény- vagy bérnöve-
lésének, valamint az ahhoz kapcsoló-
dó támogatás igénybevételének részle-
tes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 
5.) Korm. rendelet  rendelkezései az 
irányadóak. 
A pályázathoz csatolandó iratok, igazo-
lások: 
- iskolai végzettséget igazoló okiratok 
közjegyző által hitelesített másolatai,
- részletes szakmai önéletrajz,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére 
vonatkozó program, 
- 90 napnál nem régebbi hatósági erköl-
csi bizonyítvány (a kérőlap V. mező B, 
C, D pontjának megjelölésével),
- nyilatkozat az egyes vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. 
évi CLII. törvény szerint előírt vagyony-
nyilatkozat-tételi kötelezettségek válla-
lásáról, 
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 
pályázati anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez hozzájárul,

- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ah-
hoz, hogy a pályázati eljárásban részt-
vevők a teljes pályázati anyagba bete-
kinthessenek,
- nyilatkozat a pályázatnak a szakbizott-
ság és a Képviselő-testületi zárt ülésen 
történő tárgyalásáról (igény esetén)
A pályázat benyújtásának határideje:  
2017. október 26. 
A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázat Tiszaújváros Vá-
ros Önkormányzata Polgármesteréhez 
történő megküldésével (3580 Tiszaúj-
város, Bethlen Gábor út 7.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a „Tisza-
újváros Városi Rendelőintézet főigaz-
gatói pályázata” szöveget.
A pályázat elbírálásának módja, rend-
je: 
A pályázat elbírálására a pályázati hatá-
ridő lejártát követő első Képviselő-tes-
tületi ülésen, 2017. november 30-án ke-
rül sor.
A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekez-
dése alapján a megbízási jogkör gya-
korlója által összehívott bizottság véle-
ményezi. A bizottság tagjai a 356/2008. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekez-
désében meghatározott személyek. 
Az állás 2017. december 28. napjától 
tölthető be. 
A pályázattal kapcsolatban további in-
formáció kérhető: 
Tiszaújváros Polgármesteri Hivatalának 
Titkárságától (06-49/548-010).

Rendelő főigazgatói állás Informatikus 
munkakör

Takarító munkakör

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavál-
lalót informatikus munkakör betöltésére teljes munkaidőben, 
határozatlan időre történő foglalkoztatásban, 3 hónapos próba-
idő kikötésével.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- informatikus végzettség, vagy
- OKJ rendszergazda szakképesítés
- büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
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 bírá-
ló bizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:
- illetmény a KJT szerint
- beérkezési határidő 2017. november 3.
- az elbírálás határideje 2017. november 6.
- az állás betölthető: elbírálást követően azonnal
- a jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rendelő-
intézet Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 3580 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számát: 
50233/2017 , valamint a munkakör megnevezését: „informatikus”.

Nagyné Kántor Judit
 főigazgató 

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavál-
lalót takarító munkakör betöltésére részmunkaidős - heti 20 óra 
- közalkalmazotti jogviszonyban, határozatlan időre történő fog-
lalkoztatásban 3 hónap próbaidő kikötésével. 
Munkaidő beosztása heti váltásban 05.00-09.00, illetve 18.00-
22.00-ig.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság 
Jelentkezési anyag tartalma:
- részletes szakmai önéletrajz
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bírá-
ló bizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:
- illetmény a KJT szerint
- beérkezési határidő 2017. október 24.
- az elbírálás határideje 2017. október 27.
- az állás betölthető: elbírálás után azonnal
- a jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rendelő-
intézet Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 3580 
Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát: 
50235/2017 , valamint a munkakör megnevezését: „takarító”

Nagyné Kántor Judit
       főigazgató 

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont (cím: 3580 Tiszaújváros, Kazinczy 
út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére szo-
ciális gondozó munkakör betöltésére.
Feladatai: 
- szociális alapszolgáltatási feladatok 
ellátása (házi segítségnyújtás) 
A jogviszony időtartama: 
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés 4 hó-
nap próbaidő kikötéssel
Pályázati feltételek: 
- középfokú végzettség,
- szociális gondozó és ápolói végzettsé-
get (OKJ) igazoló bizonyítvány, 
- felhasználói szintű MS Office (irodai 
alkalmazások).
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz, 
- iskolai végzettséget igazoló bizonyít-

ványok másolata,
- bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem ré-
gebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a 
Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdéseinek meg-
felelően, 
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati 
anyagban foglalt személyes adatok pá-
lyázati eljárással összefüggésben szük-
séges kezeléséhez.
Bérezés: 
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humán-
szolgáltató Központba, Poropatich Pé-
ter intézményvezetőhöz kell eljuttat-
ni a Tiszaújváros, Kazinczy út 3. cím-
re. Pályázni csak a pályázati feltételek-
ben felsorolt valamennyi irat benyújtá-
sával lehet, ellenkező esetben a pályá-
zat érvénytelen. Kérjük a borítékon fel-
tüntetni a pályázat azonosító számát: 

2408/2017., valamint a munkakör meg-
nevezését: szociális gondozó. 
A pályázat kiírója fenntartja magának 
a jogot, hogy a pályázati eljárást ered-
ménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje: 
2017. november 06.
A pályázatok elbírálásának határideje: 
2017. november 15.
A munkakör az elbírálást követően 
azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklőd-
ni Poropatich Péter intézményvezető-
nél a 49/548-190-es telefonszámon le-
het. A pályázati felhívás az NKI honlap-
ján 2408/2017. azonosító számon 2017. 
október 20. napján megjelent. 

Poropatich Péter
 intézményvezető

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont állást hirdet 2 fő ápoló munkakör 
betöltésére. 
Munkavégzés helye: „Ezüsthíd” Idősek 
Otthona (cím: 3580 Tiszaújváros, Bar-
tók Béla út 5.). Feladatai: az idősek ott-
honában ellátást igénybe vevők teljes 
körű ápolása-gondozása 12 órás műsza-
kokban nappal, vagy éjszaka, havi be-
osztás szerint. 
A jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű kinevezés, 4 hónap próbaidő ki-
kötéssel. 
Jelentkezési feltételek: 
• önéletrajz, 
• általános ápoló és általános asszisz-
tens végzettség, vagy OKJ ápoló vég-
zettség
• bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem ré-
gebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a 

Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésének meg-
felelően, 
• hozzájáruló nyilatkozat az álláshirde-
tésben foglalt személyes adatok az ál-
láshirdetéssel összefüggésben szüksé-
ges kezeléséhez. 
Bérezés a Közalkalmazottak Jogállásá-
ról szóló törvény szerint. 
A jelentkezéseket a Tiszaújvárosi Hu-
mánszolgáltató Központba, Poropati-
ch Péter Intézményvezetőhöz kell eljut-
tatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. cím-
re. Jelentkezni csak a jelentkezési fel-
tételekben felsorolt iratok együttes be-
nyújtásával lehet, ellenkező esetben a 
jelentkezés érvénytelen. Kérjük a borí-
tékon feltüntetni az állás iktatószámát: 
2391/2017., valamint a munkakör meg-
nevezését: ápoló. 
Az álláshirdetés megjelentetője fenn-

tartja magának a jogot arra, hogy az ál-
láspályázati eljárást eredménytelenné 
nyilváníthatja.
A jelentkezések beérkezésének határide-
je: 2017. november 06. 
A pályázatok elbírálásának határideje: 
2017. november 15. 
Az állás 2018. január 01. napjával tölt-
hető be.  
A pályázattal kapcsolatban érdeklőd-
ni Poropatich Péter intézményvezető-
nél a 49/548-190-es telefonszámon le-
het. A pályázati felhívás az NKI honlap-
ján 2391/2017. azonosító számon 2017. 
október 20. napján megjelent.

Poropatich Péter
intézményvezető

Ápoló munkakörök

Szociális gondozó munkakör
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Könyvtáros munkakör
A Derkovits Kulturális Központ pályázatot hirdet 1 fő könyv-
táros munkakör betöltésére, 3 hónap próbaidő kikötéssel, ha-
tározatlan időre szóló kinevezéssel. 
Munkaköri feladatok: a Hamvas Béla Városi Könyvtárban 
tájékoztató könyvtárosi feladatok ellátása, továbbá könyvtári 
pályázatok figyelése, írása, lebonyolítása.
Pályázati feltételek: 
- könyvtáros / informatikus könyvtáros felsőfokú végzettség                                                
- büntetlen előélet
- magyar állampolgárság
- egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- pályázatírói képzettség / gyakorlat
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Office progra-
mok)
- társalgási szintű angol nyelvismeret
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló” 1992. évi  XXXIII. törvény ren-
delkezései  az irányadók.
A pályázathoz benyújtandó iratok:
- motivációs levél
- iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata
- fényképes szakmai önéletrajz
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 8.
Az állás 2017. november 13. napjától tölthető be.
Érdeklődni Tompáné Mészáros Hedvig általános igazgató-
helyettestől lehet a 70/383-26-53-as telefonszámon, illetve a 
konyvtar@tujvaros.hu e-mail címen.
A pályázatot az alábbi postacímre kérjük benyújtani: 
Derkovits Kulturális Központ 
Mátyás Zoltán igazgató
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 2.
A borítékon kérjük a munkakör megnevezését feltüntetni.

               Mátyás Zoltán igazgató



Órakiállítás

Időmérők a könyvek között
Ketyegő szerkezetek fogad-
ják a Hamvas Béla Váro-
si Könyvtárba látogatókat. 
Órák a könyvtárban címmel 
nyílt kiállítás, ahol bemutat-
ják a nagyobb korszakok jel-
lemző óráit az Ókor napórái-
tól kezdve egészen a mai mo-
dern órákig.  

- Ez az első kimondottan órákat bemutató 
kiállítás a városban - mondta Urbán Anett 
muzeológus.- Az ötletet a hely szelleme 
adta, hiszen a könyvtár épületében egyko-
ron egy órásműhely működött. 

Az időmérőket a városlakók, a város-
hoz kötődő személyek, és a Helytörténeti 
Gyűjtemény ajánlotta fel. A kiállítás nagy 
része Szőke Sándor gyűjteményére épül, 
aki elődeitől örökölte az órák szeretetét.
- A családban többen is foglalkoztak óra-
javítással - meséli. - Én pedig, ha csak te-
hettem ott voltam és figyeltem, hogyan 
kelnek újra életre a finom szerkezetek.  
A tárlók között sétálva minden óráról 
eszébe jut néhány érdekesség. Meg is ál-
lunk egy ingaóránál, ami a 19. században 
készült és még mindig pontosan jár.  
- Ez az óra Dobár Kálmán tulajdona volt 

eredetileg, aki Tiszapalkonya jegyzője-
ként dolgozott - mutatja Sanyi bácsi a kü-
lönleges, régi órát. - Ma már a fia tulaj-
donában van, családi örökségként tart-
ják számon. Fa szerkezetű óra neogóti-
kus mintával. Még a gyűjtőknél is ritka az 
ilyen megkímélt állapotban lévő óra. Ezt 
is, mint sok más régi órát a Fekete-erdő 
környékén gyártották. Abban az időben 
igen jelentős óragyártás működött Né-
metország e területén.
A kiállítás november 18-ig tekinthető 
meg. 

ema
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Szőke Sándor a Dobár-féle ingaórával. 

Karórák tánca.

A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Városi Kiállítóterem
O. Papp Gábor festőművész emlékkiállítása. Helyszín: Bar-
csay tér 2-4. Látogatható: 2017. október 25-ig.
Derkovits Minigaléria
Színésznők kalapban - az Országos Színháztörténeti Múze-
um és Intézet kiállítása. Helyszín: aula. Látogatható: 2017. 
november 21.
Hamvas Béla Városi Könyvtár
Órák a könyvtárban – kamarakiállítás. Helyszín: a könyvtár 
földszintje. A kiállítás november 17-ig látogatható.
Október 25. (szerda) 10.00 óra: Babusgató - könyvtári fog-
lalkozás kicsiknek és kicsikről. Lelki fitnesz várandósoknak 
és kisgyermekes anyukáknak. „Tanulj meg csendben lenni, 
és meghallod, mit mond a baba!” A beszélgetést vezeti: Ujjné 
Tellér Gabriella könyvtáros, fejlesztő biblioterapeuta. Hely-
szín: a Gyermekkönyvtár
Október 25. (szerda) 17.30 óra: Művelődéstörténeti soro-
zat. Utak Európába - Pál apostol nyomában -  2. rész. Előadó: 
Dr. Reisinger János irodalomtörténész. Helyszín: a könyvtár 
előadóterme. Belépődíj: 300 Ft.
Tiszaszederkényi Fiókkönyvár
Október 24. (kedd) 16.00 óra: „Amigurumi kedvelők” klub-
ja. A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit. Eszkö-
zöket - fonalat, horgolótűt - mindenki magának biztosít.
Tiszaújváros Települési Értéktár
A Feltárul az értéktár című 4 fordulós pályázat 4. fordulója
A feladatlap elérhető személyesen a Hamvas Béla Városi 
Könyvtárban (Tiszaújváros, Széchenyi u. 37.), elektroniku-
san a könyvtár Facebook oldalán (www.facebook.com/ham-
vasbelakonyvtar és az értéktár honlapján (www.ertektar.ti-
szaujvaros.hu). Leadási határidő: november 14.

A Tisza TV műsora
 Október 19., csütörtök

9:00 Héthatár: Közmeghallgatás Szederkényben - 40 éves 
bölcsőde - Az újraélesztés világnapja - Ősszel a szigeten - 

Krimi a Kulissza Játékszínben
9:15 Hétről-Hétre: Bányavirág - Mestersége címere: óra - A 

közétkeztetés bajnokai - Közelmúlt: Aranycsapat - Sport
(A műsor a szerdai adás ismétlése.)

Október 23., hétfő
 18:00 A  Tiszaújváros - Tiszafüred NB III-as bajnoki labda-

rúgó mérkőzés közvetítése felvételről
Október 25., szerda

18:00 Héthatár: Október 23. - Mindenszentek, halottak nap-
ja, halloween - Év végi támogatások - Nem kötelező a ké-

ményseprés? - Kamerák a társasházakban - Mennyit igazol-
hasson a szülő az iskolában? - Sport

18:15 Hétről-Hétre: Halottaink emléknapja - e-recept - Kö-
zelmúlt  - Sport   

18:45 Fogadóóra. Bráz György polgármester válaszol a né-
zők közérdekű kérdéseire
Október 26. csütörtök

10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: A szerdai adás és a testületi ülés ismétlése

DERKÓ 50 Játék!
A Derkovits Kulturális Központ játékra invitál az intézmény 
átadásának 50. évfordulója alkalmából.
A Tiszaújvárosi Krónika hasábjain október és november hó-
napban olvasható heti 2-2 kérdés a Derkovits Kulturális Köz-
ponttal kapcsolatban. 
A válaszok leadására a következő kérdés megjelenéséig van le-
hetőség.
A játékos kedvű olvasók páros belépőjegyeket nyernek a Ti-
szaújvárosi Tavaszi Fesztivál tetszőlegesen kiválasztott ren-
dezvényeire!
A válaszokat a szervezok@tujvaros.hu e-mail címre, vagy sze-
mélyesen a Derkovits Kulturális Központ művelődésszerve-
zőjének, Borza Károlynak lehet leadni, névvel, elérhetőséggel 
együtt.

A kérdések megválaszolásában segítséget találnak Csesznák 
Ildikó: A tiszaújvárosi közművelődés krónikája című könyvé-
ben, melyet megtalálhatnak a városi könyvtárban.
Egyéb információ:
Borza Károly művelődésszervező
(Derkovits Kulturális Központ,3580 Tiszaújváros, Széchenyi 
út 2.), +36-49/542-005-ös telefonszámon.
1. kérdés:
Összesen hány igazgatója volt a jelenlegit is beszámolva, a 
Derkovits Kulturális Központnak és jogelődjeinek?
2. kérdés:
Soroljon fel legalább 5 művészeti csoportot a kezdetektől nap-
jainkig!
Leadási határidő: 2017. október 25.

Pályázati felhívás
A Derkovits Kulturális Központ rajzpályázatot hirdet a tisza-
újvárosi általános- és középiskolások számára DERKÓS ÉL-
MÉNYEIM címmel.
A díjazott pályamunkákból az eredményhirdetéssel egybekö-
tött kiállítás október 27. (péntek) 17.00 órától látható a Derkó 
MiniGalériában.
Kiírás:
A Derkovits Kulturális Központ átadásának 50. évfordulójá-
nak alkalmából a gyermekek alkotásaikkal kifejezésre juttat-
hatják az intézményhez kapcsolódó élményeiket, tapasztalata-
ikat, érzéseiket.
Kritériumok:
• maximum 3 db, legfeljebb A3-as méret
• bármilyen vizuális technika (rajzolás, festés, montázs stb.)

• az alkotó nevének, címének és elérhetőségének feltüntetése 
a hátoldalon.
Kategóriák:
- általános iskola 1-4. osztályosok,
- általános iskola 5-8. osztályosok,
- középiskolások.
Díjazás: 
Minden kategóriában 1-3. helyezés.
A pályamunkák elbírálását szakértő zsűri végzi.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. október 20.
A pályázat benyújtásának helye:
Derkovits Kulturális Központ,
3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 2.
Ignáth Ágnes és Füredi Zsuzsanna művelődésszervezők

A gyermek filharmóniai koncertsoro-
zat keretében októberben intézményünk 
vendége volt az Eward rézfúvós kvintett. 
Tagjai nyitottak minden stílus és irányzat, 
a könnyebb és komolyabb műfajok felé 
egyaránt. Művészei szólistaként is elis-
mertek: országos versenyek győztesei, il-
letve díjazottjai. Első nemzetközi verse-
nyükön, a Franciaországban megrende-
zett VII. Nemzetközi Rézfúvós Kvintett 
Verseny első és különdíját nyerték el. Ezt 
követően az együttes nyolc nemzetközi 
versenyről hozott el rangos díjakat. Ízelí-
tőt kaptunk jól ismert komoly- és könny-
űzenei művekből, megismerkedtünk a ze-
nekar hangszereivel, majd közös kvízjá-
tékkal zártuk a jó hangulatú délutánt.

A Hunyadi iskola humán munkaközösség 
idén is megrendezte a tiszaújvárosi általá-
nos iskolák 5-6. osztályos tanulóinak azt 
a kommunikációs vetélkedőt, melyen a 
gyerekek 3 fős csapatokban győzték meg 
a zsűritagokat eredményes és hatékony 
kommunikációs képességeikről. 
A jó hangulatú délután a következő ered-
ményekkel zárult.
5. évfolyamon: I. Cziáky Ádám, Molnár 
Dávid, Virág Mara (Tiszaújvárosi Szé-
chenyi István Általános Iskola, felkészí-
tő: Pípoly István), II. Kiss Hunor, Zsiros 
Zsombor Szilveszter, Gál Gréta Vivien 
(Kazinczy Ferenc Református Általános 
Iskola, felkészítő: Nagy Réka), III. Koz-
ma Hanna Dorka, Hajdú Panna, Kurucz 

Levente (Tiszaújvárosi Széchenyi István 
Általános Iskola, felkészítő: Pípoly Ist-
ván)
6. évfolyamon: I. Kun Tamás, Besenyei 
Martin, Fónagy-Sütő Dorka (Tiszaújvá-
rosi Széchenyi István Általános Iskola, 
felkészítő: Pípoly István), II. Bartha Vio-
la, Gulácsi Ákos, Szabó Brigitta (Tisza-
újvárosi Szent István Katolikus Általá-
nos Iskola, felkészítő: Szilágyi Gyuláné), 
III. Bodnár Brigitta, Borjus Virág, Orlicz-
ki Bettina (Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola, felkészítő: Baloghné Hideg-Nagy 
Gyöngyi)

Magyarné Hadzsi Katalin

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában fontosnak 
tartjuk a generációk rendszeres kapcsolattartását. Hagyomány, 
hogy az idősek világnapja alkalmából  diákjaink köszöntik a 
szépkorúakat.  A 4.a osztály tanulói színvonalas műsorral ké-
szültek, hogy szeretetet adjanak és örömöt nyújtsanak a Niko-
démus Idősek Otthona és az Ezüsthíd Gondozóház lakóinak. Az
énekes-verses előadást Bacsó Csilla osztályfőnök tanította be. 
Az előadást követően a gyermekek saját készítésű papír-segítő-
kezekkel ajándékozták meg az ünnepelt időseket, akik számára 
az őszinte gyermeki érdeklődés, az ölelések, a ragyogó tekinte-
tek mindennél nagyobb ajándékot jelentettek. 

Makkainé Chmara Marianna
               igazgató

kronika@tiszatv.hu

A szeretet a legnagyobb 
ajándék

kronika@tiszatv.hu

Zene és anyanyelv a Hunyadiban



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
PaP Zsolt

a 6. sz. választókerület képviselője
2017. október 25-én (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.

              Polgármesteri Hivatal

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, 

hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van köz-
érdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon 
üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített beje-

lentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi 
a szükséges intézkedéseket. 

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány pályázatot hirdet a 
2017/2018-as tanév első félévére a tiszaújvárosi állandó lakó-
hellyel rendelkező főiskolai, egyetemi hallgatók tanulásának tá-
mogatására. 
Pályázati célok: 
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2017/2018-as 
tanév első félévére tanulmányi ösztöndíj biztosítása a pályázati 
feltételekben közölt tanulmányi eredménytől függően.
Pályázati feltételek:
• tiszaújvárosi állandó lakóhely,
• első diploma megszerzésére irányuló alapképzésben (BA, 
BSc), vagy mesterképzésben (MA, MSc), vagy doktori képzés-
ben, vagy osztatlan képzésben résztvevő állami, vagy államilag 
elismert nappali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve 6 féléves 
alapképzésben való részvétel,
• a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el a 2016/2017-es tanév 
második félévében, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalo-
san igazolt.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati adatlapon lévő, a fel-
sőoktatási intézmény által hivatalosan igazolt átlagokat tudja el-
fogadni. Nem vehető figyelembe olyan adat, amely több félév 
eredményét foglalja magába (pl.: kumulált, görgetett, halmo-
zott, összesített eredmények).
A pályázat beadási, beérkezési határideje és helye:
Határideje: 2017. november 06. (hétfő)
Helye: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató vagy 
 ügyfélfogadási időben az I. emelet 110-es szoba
Kötelezően beadandó, magyar nyelvű mellékletek:
• pályázati adatlap (beszerezhető: Polgármesteri Hivatal Ügy-
féltájékoztató, vagy letölthető a www.mecenas.tiszaujvaros.hu; 
vagy a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu; weboldalak pályázatok 
menüpontjából,
• a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalosan lezárt 2016/
2017-es tanév második félévi leckekönyv/elektronikus lecke-
könyv másolata, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan 
igazolt,
• 2017/2018-as tanév első félévére szóló hallgatói jogviszony-
ról igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről, a támoga-
tás mértékéről és módjáról.

Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 
kuratóriuma

Mecénás felhívás

Felsőoktatási 
ösztöndíj

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányza-
tának képviselő-testülete 2017. 
október 25-én, csütörtökön 
10.00 órakor ülést tart a Vá-
rosháza III. emeleti tanács-
kozó termében.

Napirendi javaslat.
Zárt ülés:
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” adományozására
Nyilvános ülés: 
1. Javaslat a személyes gondoskodást nyúj-

tó szociális ellátásokról, azok igénybevé-
teléről és a fizetendő térítési díjakról szó-
ló 8/2016. (III.31.) önkormányzati rende-
let módosítására
2. Javaslat az egészségügyi alapellátások 
körzeteinek kialakításáról szóló 19/2016. 
(IX.30.) önkormányzati rendelet módosí-
tására
3. Javaslat a hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatásról szóló 14/2016. (VII.04.) 
önkormányzati rendelet módosítására
4. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. Szer-

vezeti és Működési Szabályzatának mó-
dosítására
5. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
6. Javaslat energiatakarékossági és gépé-
szeti beruházásokra, felújításokra benyúj-
tott pályázatok elbírálására
7. Javaslat a Derkovits Kulturális Köz-
pont módosított hétéves továbbképzési 
tervének jóváhagyására
8. Javaslat a „Nemzeti Ovi-Sport Prog-
ram” megvalósításával kapcsolatos dön-
tések meghozatalára
Kérdések

Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelő-
intézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi 

internetes elérhetőségen tekinthetik meg:
http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/

index.php/szakrendelesek
Nagyné Kántor Judit  főigazgató

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.

Zöld növényi hulladék
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld 
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.) 
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a 43. héten 2017. 
október 25-én (szerdán) végzi el.
A hulladékgyűjtő zsákokat az érintett városrészekben kiosz-
tották, de a zöld növényi hulladék jelöletlen zsákokban is ki-
helyezhető az átadási pontokon.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

8. oldal 2017. október 19.Önkormányzat

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Tiszaújváros Város önkormányzata az Em-
beri Erőforrások Minisztériumával együtt-
működve a 2018. évre kiírja a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók 
számára a 2017/2018. tanév második, és 
a 2018/2019. tanév első félévére vonat-
kozóan. 
A pályázók köre
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési 
önkormányzat területén lakóhellyel ren-
delkező, hátrányos szociális helyzetű fel-
sőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik 
felsőoktatási intézményben (felsőoktatá-
si hallgatói jogviszony keretében) teljes 
idejű (nappali munkarend) alapfokozatot 
és szakképzettséget eredményező alap-
képzésben, mesterfokozatot és szakkép-
zettséget eredményező mesterképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illet-
ve felsőoktatási szakképzésben folytatják 
tanulmányaikat. 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017 szep-
temberében felsőoktatási tanulmányaik
utolsó évét megkezdő hallgatók is. 
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jog-
viszonya 2018 őszén már nem áll fenn, 
úgy a 2018/2019. tanév első félévére eső 
ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be 
azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói 
jogviszonya a felsőoktatási intézmény-
ben a pályázás időpontjában szünetel. Az 
ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 
2017/2018. tanév második félévére a be-
iratkozott hallgató aktív hallgatói jogvi-
szonnyal rendelkezzen.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályá-
zó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédel-
mi feladatokat ellátó szervek hivatásos és 
szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt 
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hall-
gatói jogviszonyban és/vagy vendéghall-
gatói képzésben vesz részt.
Az ösztöndíjat minden pályázati forduló-
ban újra kell pályázni.    
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz 
két egymást követő tanulmányi félév: a 
2017/2018. tanév második (tavaszi), illet-
ve a 2018/2019. tanév első (őszi) féléve.
A pályázat benyújtásának módja és határ-
ideje 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerében (a továbbiak-
ban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pá-
lyázói regisztráció szükséges, melynek 
elérése:  https://bursa.emet.hu/paly/paly-
belep.aspx 
Azok a pályázók, akik a korábbi pályá-
zati években regisztráltak a rendszerben, 
már nem regisztrálhatnak újra, ők a meg-
lévő felhasználónév és jelszó birtokában 
léphetnek be az EPER-Bursa rendszer-
be. Amennyiben jelszavukat elfelejtet-
ték, az Elfelejtett jelszó funkcióval kér-
hetnek új jelszót. A pályázói regisztráci-
ót vagy a belépést követően lehetséges a 
pályázati adatok rögzítése a csatlakozott 
önkormányzatok pályázói részére. A pá-
lyázati űrlapot minden évben újra ki kell 
tölteni! A személyes és pályázati adatok 

ellenőrzését, rögzítését követően a pályá-
zati űrlapot kinyomtatva és aláírva a tele-
pülési önkormányzatnál kell benyújtani-
uk a pályázóknak. A pályázat csak a pá-
lyázati kiírásban meghatározott csatolan-
dó mellékletekkel együtt érvényes. A pá-
lyázati kiírásban meghatározott valamely 
melléklet hiányában a pályázat formai hi-
básnak minősül. A benyújtott pályázatok 
befogadását az önkormányzat köteles az 
EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem 
befogadott pályázatok a bírálatban nem 
vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormány-
zathoz történő benyújtásának határideje: 
2017. november 7.
A pályázók a döntésről 2017. december 
11. napjáig írásban értesülnek. 
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben 
kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtat-
va, aláírva a lakóhely szerint illetékes te-
lepülési önkormányzat polgármesteri hi-
vatalánál (I. em. 114. iroda) kell benyúj-
tani.
A pályázat kötelező mellékletei:
- kitöltött és aláírt adatlap (Az adatlap 
nem azonos a pályázati űrlappal!),
- eredeti hallgatói jogviszony igazolás, 
ösztöndíj igazolás,
- a szociális rászorultság igazolására vo-
natkozó dokumentumok (pl. a pályázó 
krónikus betegségének igazolása, testvér 
iskolalátogatási igazolása stb.),
- igazolás a pályázó és a pályázóval közös 
háztartásban élők jövedelméről. 
A pályázat benyújtásával kapcsolatban 
bővebb információ, valamint a pályá-
zat benyújtásához szükséges adatlap és 
egyéb dokumentumok megtalálhatóak a 
www.varoshaza.tiszaujvaros.hu webol-
dalon.
 „B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Tiszaújváros Város Önkormányzata az 
Emberi Erőforrások Minisztériumával 
együttműködve 2018. évre kiírja a Bur-
sa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási ta-
nulmányokat kezdeni kívánó fiatalok szá-
mára. 
A pályázók köre
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési 
önkormányzat területén lakóhellyel ren-
delkező, hátrányos szociális helyzetű fia-
talok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, 
érettségi előtt álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, 
felsőoktatási intézménybe még felvételt 
nem nyert érettségizettek;
és a 2018/2019. tanévtől kezdődően fel-
sőoktatási intézmény keretében teljes ide-
jű (nappali munkarend) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapkép-
zésben, osztatlan képzésben vagy fel-
sőoktatási szakképzésben kívánnak részt 
venni. 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályá-
zó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi 
feladatot ellátó szervek hivatásos és szer-
ződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt 
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hall-
gatói jogviszonyban és/vagy vendéghall-
gatói képzésben vesz részt.

A pályázók közül csak azok részesülhet-
nek ösztöndíjban, akik a 2018. évi felvé-
teli eljárásban először nyernek felvételt 
felsőoktatási intézménybe, és tanulmá-
nyaikat a 2018/2019. tanévben ténylege-
sen megkezdik.
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, az-
az hat egymást követő tanulmányi félév: 
a 2018/2019. tanév, a 2019/2020. tanév és 
a 2020/2021. tanév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 
2018/2019. tanév első féléve.
A pályázat benyújtásának módja és határ-
ideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerében (a továbbiakban: 
EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályá-
zói regisztráció szükséges, melynek el-
érése: https://bursa.emet.hu/paly/palybe-
lep.aspx 
Azok a pályázók, akik a korábbi pályá-
zati években regisztráltak a rendszerben, 
már nem regisztrálhatnak újra, ők a meg-
lévő felhasználónév és jelszó birtokában 
léphetnek be az EPER-Bursa rendszer-
be. Amennyiben jelszavukat elfelejtet-
ték, az Elfelejtett jelszó funkcióval kér-
hetnek új jelszót. A pályázói regisztrá-
ciót vagy a belépést követően lehetsé-
ges a pályázati adatok rögzítése a csatla-
kozott önkormányzatok pályázói részé-
re. A személyes és pályázati adatok elle-
nőrzését, rögzítését követően a pályáza-
ti űrlapot kinyomtatva és aláírva a tele-
pülési önkormányzatnál kell benyújtani-
uk a pályázóknak. A pályázat csak a pá-
lyázati kiírásban meghatározott csatolan-
dó mellékletekkel együtt érvényes! A pá-
lyázati kiírásban meghatározott valamely 
melléklet hiányában a pályázat formai hi-
básnak minősül. A benyújtott pályázatok 
befogadását az önkormányzat köteles az 
EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem 
befogadott pályázatok a bírálatban nem 
vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormány-
zathoz történő benyújtásának határideje: 
2017. november 7.
A pályázók a döntésről 2017. december 
11. napjáig írásban értesülnek. 
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben 
kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtat-
va, aláírva a lakóhely szerint illetékes te-
lepülési önkormányzat polgármesteri hi-
vatalánál (I. em. 114. iroda) kell benyúj-
tani.
A pályázat kötelező mellékletei:
- kitöltött és aláírt adatlap (Az adatlap 
nem azonos a pályázati űrlappal!),
- eredeti hallgatói jogviszony igazolás, 
ösztöndíj igazolás,
- a szociális rászorultság igazolására vo-
natkozó dokumentumok (pl. a pályázó 
krónikus betegségének igazolása, testvér 
iskolalátogatási igazolása stb.),
- igazolás a pályázó és a pályázóval közös 
háztartásban élők jövedelméről. 
A pályázat benyújtásával kapcsolatban 
bővebb információ, valamint a pályá-
zat benyújtásához szükséges adatlap és 
egyéb dokumentumok megtalálhatóak a 
www.varoshaza.tiszaujvaros.hu webol-
dalon.

Bráz György polgármester

Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj
Felhívás



Új temetői díjtételek
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
a temetőkről és a temetkezésről szóló 
(38/2015. (XII.23.) önkormányzati ren-
delete alapján a Tiszaújváros Városi Köz-
temető és a Tiszaszederkényi Református 
Temető díjtételei 2017. október 01-től az 
alábbiak szerint módosulnak:
1. Köztemető sírhelymegváltási díjak: 
1.1. egyes sírhely nettó 6.929 Ft + ÁFA= 
bruttó 8.800 Ft 25 év 
1.2. kettes sírhely nettó 11.496 Ft + ÁFA= 
bruttó 14.600 Ft 25 év 
1.3. urnasírhely nettó 5.748 Ft + ÁFA= 
bruttó 7.300 Ft 25 év 

1.4. urnafülke (kolombárium) nettó 6.000 
Ft + ÁFA= bruttó 7.620 Ft 25 év 
1.5. gyermek sírhely nettó 3.000 Ft + 
ÁFA= bruttó 3.810 Ft 25 év 
1.6. sírbolthely nettó 5.748 Ft/m2 + ÁFA= 
bruttó 7.300 Ft/m2 60 év 
2. Köztemető fenntartási hozzájárulás: 
nettó 2.362 Ft + ÁFA= bruttó 3.000 Ft al-
kalmanként 
3. Az elhunytak hűtési díja 1.575.-Ft/nap 
+ ÁFA= bruttó 2.000 Ft/nap. 
3.1. Minden megkezdett nap teljes nap-
nak számít.
4. A ravatalozó igénybevételére jogosult-
sággal rendelkező temetkezési szolgálta-

tók által fizetendő díj: nettó 15.748 Ft/szer-
tartás + ÁFA= bruttó 20.000 Ft/szertartás
5. Sírhelynyitási és visszahantolási díjak: 
5.1. Felnőtt sírhely nettó 22.660 Ft/sír-
hely + ÁFA= bruttó 28.778 Ft/sírhely 
5.2. Gyermek sírhely nettó 8.240 Ft/sír-
hely + ÁFA= bruttó 10.465 Ft/sírhely 
5.3. Urnasírhely nettó 4.120 Ft/sírhely + 
ÁFA= bruttó 5.232 Ft/sírhely 
6. Munkavégzés céljából az üzemeltető ál-
tal kiadott gépjármű behajtási engedéllyel 
rendelkező járművek behajtási díja: nettó 
1.000 Ft/nap + ÁFA= bruttó 1.270 Ft/nap
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

 üzemeltető

Egyszeri év végi támogatás
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisz-
telt Lakosságot, hogy Tiszaújváros Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 
szociális rászorultságtól függő pénzbeli el-
látásokról, valamint a természetben nyúj-
tott szociális ellátásokról szóló 5/2015. 
(II.27.) önkormányzati rendelet 26. §-a 
alapján eseti jelleggel a karácsonyi ünne-
peket megelőzően egyszeri év végi támo-
gatásban részesülhetnek azok a szociálisan 
rászorult személyek, akik a kérelem be-
nyújtását megelőzően legalább egy év fo-
lyamatos tiszaújvárosi lakóhellyel rendel-
keznek és életvitelszerűen jelenleg is lakó-
helyükön élnek, valamint
- 62. életévüket tárgyév október 31. nap-
jáig betöltötték, vagy
- saját jogon nyugellátásban, vagy
- rokkantsági ellátásban, vagy
- rehabilitációs ellátásban, vagy
- korhatár előtti ellátásban, vagy

- rokkantsági járadékban, vagy
- szolgálati járandóságban részesülnek.
Nem jogosultak a támogatásra azok a sze-
mélyek, akik munkaviszonyból származó 
jövedelemmel rendelkeznek.
Egyszeri év végi támogatás annak a sze-
mélynek állapítható meg, akinek a csa-
ládjában az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének a 450%-át 
(128.250 Ft), egyedül élők vagy egyedül-
állók esetén az 550%-át (156.750 Ft).
Házastársak és élettársak esetén az ellátás 
csak egy formanyomtatványon kérelmezhető. 
Ugyanazon kérelmezőnek év végi támogatás 
csak egy jogcímen állapítható meg.
A támogatás megállapításához csatolni 
szükséges a kérelemben megjelölt igazo-
lásokat.
A kérelem benyújtásának határideje:
 2017. október 1. - 2017. október 31.

A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékozta-
tó helyisége (3580 Tiszaújváros, Bethlen 
G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (3580 
Tiszaújváros, Bocskai u. 33.)
- A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros hon-
lapjáról is: http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
Felhívjuk a figyelmet a benyújtási határ-
idő pontos betartására!
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hi-
vatal Intézményfelügyeleti, Szociális és 
Sport Osztályán (113. iroda és 115. iro-
da), valamint postai úton (3580 Tiszaúj-
város, Bethlen G. út 7.) lehetséges. 

Bráz György 
polgármester 

Fenyőfák 
kerestetnek

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2017. évi ad-
venti rendezvények színvonalas lebonyolításához keres kivá-
gásra szánt, jelenleg szabad térállásban álló, formás, egyen-
letes habitusú lucfenyőket és ezüstfenyőket. A 3,5-12 méter 
közötti feldíszített fák a városi közintézményeknél, illetve Ti-
szaújváros közterein állnak majd. 
Felajánlásaikat a következő elérhetőségeinken tehetik meg:
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., Központ: 49/540-
636; 70/457-2499; e-mail: varosgazda@tujvaros.hu 
A bejelentések alapján a fákat megtekintjük, és amennyiben 
a méretük, formájuk megfelelő és kivágásuk biztonsággal el-
végezhető, úgy a fakitermelést elvégezzük.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Árverési hirdetmény

Önkormányzati tulajdonú 
építési telek értékesítése

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
döntése alapján a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesí-
tésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi, Ti-
szaújváros, Vörösmarty Mihály úton lévő építési telket: 

Építési telek adatai
HRSZ Terület 

(m2)
Lakóöveze-
ti besorolás

Bruttó ala-
pár (Ft)

B i z t o s í -
ték össze-
ge (Ft)

1499/3 714 Lke/8 9.974.580 1.000.000
Az ingatlant árverésen értékesítjük a kihirdetett alapvételár-
ról induló szabad licitálással. Licitálni a bruttó vételárra lehet. 
A licitlépcső 10.000.000 Ft-ig 25.420 Ft, 10.000.000 Ft felett 
100.000 Ft.
Az építési előírásokról, a telek műszaki jellemzőiről készített 
részletes tájékoztató és az annak mellékletét képező lényeges 
szerződési feltételek a Polgármesteri Hivatalban átvehetők. 
Az árverésen való részvétel feltételei:
- az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása, 
- határidőben beadott jelentkezési lap és nyilatkozat,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó megha-
talmazottjának jelenléte,
- a megadott összegű biztosíték befizetése és a befizetés igazo-
lása,
- meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magá-
nokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás benyújtása,
- az árverésen kizárólag a pályázók vagy meghatalmazottjaik 
vehetnek részt.
Jelentkezési lapok beszerezhetőek: Tiszaújvárosi Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, 
ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda).
Jelentkezési lapok benyújtási határideje: 
2017. november 8-án 16:00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármeste-
ri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán 
Bazsó Gábor munkatársnál (206. iroda).
Árverés ideje, helye:
2017. november 9-én 10:00 órakor a Polgármesteri Hivatal III. 
emeleti tanácstermében.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot október 22-ig (vasárnapig) a 
Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050), 
majd október 23-tól (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszertár 
(Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) 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

Ünnepnapi 
hulladékszállítás

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a 2017. ok-
tóber 23-ai és a november 1-jei ünnepnapokon a hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltató a kommunális hulladékok elszállítását 
a megszokott begyűjtési járatterv szerint látja el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A városközponti piac és vásárcsarnok, 
valamint a Tisza úti vásár díjtételei

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Városközponti piac és vásárcsarnok, valamint a Tisza úti vásár díjtételei 2017. októ-
ber 01. napjától az alábbiakra módosulnak.

Városközponti piac és vásárcsarnok díjtételei
Megnevezés Ft/m2/nap Ft/m2/hó Ft/nap

nettó bruttó nettó bruttó nettó bruttó
Külső helyhasználat 150 191 2 279 2894   
Külső fedetlen asztal 173 220 2 656 3373   
Külső fedett asztal 201 255 3 425 4350   
Belső elárusító asztal   3 449 4380   
Belső elárusító asztal közüzem   568 721   
Belső elárusító asztal összesen 500 635 4 017 5102   
Belső elárusító pavilon   2 322 2949   
Belső elárusító pavilon közüzem   568 721   
Belső elárusító pavilon összesen   2 890 3670   
Pavilon asztala (Ft/nap/asztal)     1 968 2499
Raktárhelyiség bérleti díja   2 323 2950   

Tisza úti vásár díjtétele
Megnevezés Ft/fm/nap

Nettó díj Bruttó díj
Területhasználat 157 200

A napi díjtételek tartalmazzák a közös közüzemi díjakat is.
A Tisza úti vásár területén elfoglalt terület szélessége legfeljebb 2,5 méter lehet.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. üzemeltető

9. oldal2017. október 19. Hirdetmények
Felhívás

Gyermekes családok év végi támogatása
A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisz-
telt Lakosságot, hogy Tiszaújváros Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 
szociális rászorultságtól függő pénzbeli el-
látásokról, valamint a természetben nyújtott 
szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) 
önkormányzati rendelet 27. §-a alapján eseti 
jelleggel a karácsonyi ünnepeket megelőző-
en egyszeri támogatásban részesíthetők azok 
a kiskorú gyermeket nevelő családok, ahol 
az egy főre jutó havi jövedelem nem halad-
ja meg az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének a 250%-át (71.250 Ft-ot), 
és a kérelem benyújtását megelőzően lega-
lább egy év folyamatos tiszaújvárosi lakó-

hellyel rendelkeznek és életvitelszerűen je-
lenleg is lakóhelyükön élnek.
A támogatás megállapításához csatolni 
szükséges a kérelemben megjelölt igazo-
lásokat.
A kérelem benyújtásának határideje: 
2017. október 1. - 2017. október 31.
Felhívjuk a figyelmet a benyújtási határ-
idő pontos betartására!
Ugyanazon kérelmezőnek év végi támo-
gatás csak egy jogcímen állapítható meg.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékozta-
tó helyisége (3580 Tiszaújváros, Bethlen 
G. út 7. földszint),

- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (3580 
Tiszaújváros, Bocskai u. 33.)
- A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is: http://ugyfelterminal.ti-
szaujvaros.hu
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hi-
vatal Intézményfelügyeleti, Szociális és 
Sport Osztályán (111. iroda), valamint 
postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen 
G. út 7.) lehetséges. 

Bráz György 
polgármester



A Tiszaújvárosi Krónikában 

is megjelenik lakossági 

apróhirdetése, amennyiben 

azt 

a Tisza TV Képújságában 

legalább 5 napra (2500 Ft), 

legkésőbb kedden 

12 óráig feladja.

A szoptatás 
világnapja

Az Alapítvány Tiszaújváros Gyermekeinek
Egészségéért a szoptatás világnapja alkal-
mából 2017. október 24-én, kedden 16,30-
tól rendezvényt szervez, melyre ezúton 
minden érdeklődőt szeretettel meghívunk. 
Előadók: Drahos Judit pszichológus, Riczu 
Anikó táplálkozási szakember és Ujla-
ki-Varga Beatrix, a helyi szoptatást támoga-
tó közösség vezetője.
Helyszín: a Hamvas Béla Városi Könyvtár 
előadóterme. A rendezvény ingyenes.

                   Dr. Pető Gabriella
                            a kuratórium elnöke

10. oldal 2017. október 19.Hirdetés/Rendezvények
Séta a mellrák ellen

Október elseje a mellrák elleni küzdelem világnapja. Ez alkalomból szerveztek közös sétát a he-
lyi Remény Klub tagjai. A tiszaújvárosi szervezet 11 éve csatlakozott az Egészség hídja országos 
mozgalomhoz, azóta minden évben rózsaszín szalaggal és léggömbökkel felvonulva hívják fel a 
figyelmet a betegség megelőzésének fontosságára. 



Labdarúgás

Idegenben könnyebben megy
Gólzáporos mérkőzésen ara-
tott győzelmet a Termálfür-
dő FC Tiszaújváros az NB III 
Keleti csoportjában idegen-
ben, a Gyöngyös ellen.

Gyöngyösi AK - TFC Tiszaújváros
3-5 (2-3)

Gyöngyös: 250 néző. Vezette: Kovács 
(Kulcsár, Vad)
Gyöngyösi AK: Gyulay-Szilágyi, Rédei, 
Laurinyecz (Ivony), Tatár, Petrezselyem, 
Tarnai, Gergely (Pilinyi), Bartha, Fótos 
(Árvai). 
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth-Fo-
dor, Márton, Bussy, Kovács P., Nagy, 
Hussein (Kapacina), Orosz, Illés, Nagy 
(Bucz), Lipusz (Lukács).
26. perc: Bal oldali összjáték után Hus-
sein 20 méterről kilőtte a hosszú sarkot. 
(0-1)
31. perc: Egy félpályáról felívelt labda a 
16-oson belülre érkezett. A lepattanó La-
urinyecz elé került, aki 13 méterről be-
vágta a hálóba. (1-1)
40. perc: Jobb oldali támadás után Hus-
sein játszotta be a labdát Nagy Dávid-
nak, aki 5 méterről belőtte a játékszert a 
hálóba. (1-2)
43. perc: Beívelést követően Nagy Dávid 
a 16-oson belül ütközött egy támadóval, 
így jogos 11-eshez jutottak a hazaiak, me-
lyet Laurinyecz értékesített. (2-2)
45. perc: Az ellenél térfelének közepé-
ről vezette rá a kapura a labdát Nagy Dá-
vid, majd. a kapust is kicselezve a 16-os-
ról lőtt gólt. (2-3)
48. perc: Nagy Róbert a jobb szélen ló-
dult meg. Két védőt is kicselezett, majd 
középre ívelt, ahol Hussein védhetetlenül 
fejelt a léc alá. (2-4)
83. perc: Bal oldali gyöngyösi szabad-
rúgást követően a labda a hosszú oldalra 
került, onnan visszafejelték középre, ahol 
Ivony  fejelt a hálóba. (3-4)

89. perc: Kapacina a kaputól 20 méter-
re kapta a labdát, és egy esernyőcsel után 
ballal kilőtte a bal alsó sarkot. (3-5)
Labancz Róbert: A súlyos egyéni hibák 
csak vereséghez vezetnek. Nem enged-
hetjük meg magunknak, hogy ilyen szer-
vezetlenül futballozzunk.
Gerliczki Máté: A múlt heti teljesítményünk-
re is rá tudtunk tenni egy lapáttal támadás-
ban, viszont azt is el kell ismerni, hogy az el-
lenfél pontrúgásaival nagyon nehezen bir-
kóztunk meg. Ennek ellenére nagyobb ará-
nyú győzelmet is arathattunk volna, de így is 
nagyon büszke vagyok a  játékosaimra.
További eredmények
Salgótarján - Füzesgyarmat 0-1
Tiszafüred - Balassagyarmat 5-2
Debrecen - Putnok 1-3
ESMTK - Cigánd 2-0
Tállya - Nyírbátor 2-6
DVTK II. - Monor 3-3
Jászberény - MTK II. 0-2
Következik a 11. forduló
2017.10.21., szombat 14:30 
Cigánd - Gyöngyös
Tiszaújváros - Tiszafüred

Balassagyarmat - Salgótarján 
Monor - Tállya 
Nyírbátor - Debrecen 
Putnok - ESMTK
Füzesgyarmat - Jászberény
2017.10.22., vasárnap 14:30 
MTK II. - DVTK II.

Négyből négy
Mind a négy utánpótlás csapat begyűjtöt-
te a 3 pontot
U19
Tiszafüred - Tiszaújváros 3-8 (1-4)
Gól: Száraz Á. 2, Polonkai D. 2, Kaszai 
D. 2, Szabó M., Tirk D.
U17
Tiszafüred - Tiszaújváros 1-5 (0-3)
Gól: Balogh G. 2, Tóth S., Demkó L., 
Horváth D.
U15
Tiszafüred - Tiszaújváros 0-1 (0-0)
Gól:  Rontó P.
U14
Tiszafüredi VSE - FC Tiszaújváros 0-3 
(0-1)
Gól: Tarnóczi B. 2, Oláh A.

Kézilabda

Az NB III Keleti csoport állása
1. Monor    10  7  3  0  29-9  24 
2. ESMTK   10  7  1  2  20-11  22 
3. Putnok   10  6  2  2  16-13  20 
4. Salgótarján    10  6  1  3  19-14  19 
5. MTK Budapest II.  10  5  1  4  19-13  16 
6. Balassagyarmat   10  5  0  5  15-22  15 
7. Cigánd    10  4  2  4  17-24  14 
8. Nyírbátor    10  4  1  5  22-19  13
9. Debrecen    10  4  1  5  18-21  13
10. Tiszaújváros   10  3  2  5  14-16  11 
10. Tiszafüred    10  3  2  5  14-16  11 
12. Füzesgyarmat   10  3  2  5  11-15  11
13. Jászberény    10  2  4  4  9-14  10 
14. Gyöngyös    10  2  4  4  15-21  10
15. DVTK II.   10  2  3  5  15-17  9
16. Tállya    10  1  3  6  12-20  6 

Az első igazi győzelem
Magabiztos győzelmet aratott a Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyei bajnokságban játszó TSC a második fordulóban. (Ami a 
TSC számára valójában az első volt, mivel a határon túli Túrte-
rebes elleni eredmény nem számít bele a bajnokságba.)
A lányok a tabella negyedik helyén álló Ibrányt fogadták és 
győzték le 34-21-re. A találkozót követően a Tiszaújváros a ha-
todik a tabellán.
A következő fordulóban, november 4-én a Kállósemjént fogad-
ja a TSC.

borza

Kosárlabda

Nem a szerencsén múlt a győzelem
Magabiztos győzelemmel foly-
tatta bajnoki menetelését ok-
tóber 13-án, pénteken a Pho-
enix KK az NB I/B Zöld cso-
portjában. A fiúk a DEAC 
U23-as csapatát fogadták 
és győzték le, több mint 30 
ponttal.

Tiszaújvárosi PKK - DEAC U23 
 94-62 (24-17, 20-15, 25-17, 25-13)

Tiszaújváros, 250 néző. V.: Józsa, Major, 
Czupi
Tiszaújvárosi Phoenix KK: Piukovics 
(21/12), Jackson (15), Szilasi (8/6), Gás-
pár B. (14/6), Endrész (2), Pöstényi (10/3), 
Kiss B. (14), Katlan (2), Szabó N. (2), 
Pongrácz (6), Orosz D. (-), Kovács Z. (-)
Debreceni EAC U23: Omenka (11), Op-
re (7), Tóth (6/3), Tisza (12/3), Kozák (5), 
Aszú (15/9), Mészáros (2), Nemessalyi 
(-), Szekeres (4), Jurák (-)  

Egy gyors és fiatal csapat érkezett játék-
ra a Phoenix ellen, de az újjáformálódó 
Tiszaújvárost nem sikerült meglepniük. A 
hazaiak bírták lábbal, és az egészpályás 
letámadás láthatóan nem ízlett a DEAC 
csikóinak. Bár a mérkőzés első felében 
aránytalanul sok faulttal sújtotta a hazai 
alakulatot a játékvezetői hármas (13-4), 
ez mégsem a Phoenixet zavarta meg. 
A Szendrey fiúk végig kontrollálták a 
mérkőzést, és bár több esetben is fel-
zárkóztak a debreceniek, a vezetést nem 
tudták átvenni. A második félidőre a kü-
lönbség jelentősre nőtt, és ez megvisel-
te a vendégek idegeit. Előbb egy szeren-
csétlen védekezésnek köszönhetően sé-
rült meg Jackson (felrepedt a szeme), 
majd Kozák begyűjtötte második techni-
kai hibáját is, mely eredményeként kiál-
lították, amit elég nehezen viselt el a fi-
atal játékos.
Összességében megérdemelten nyert a 

Phoenix ilyen arányban is, és a tabella ne-
gyedik helyére lépett.
Szendrey Zsombor:  Amennyire tartot-
tunk tőlük, a fiatalos, futós, gyors játé-
kuktól, attól, hogy ez mennyire fog fe-
küdni nekünk, tulajdonképpen az ő fegy-
verükkel sikerült nyernünk. Lerohantuk 
őket, és aminek külön örülök, hogy a mi 
akaratunk érvényesült, minden negyedet 
megnyertünk. Az is növeli a jó hangula-
tomat, hogy már látom a jeleit a kéthóna-
pos közös munkának, de azt is, hogy még 
van hová, van miben fejlődni.
Kovács Adrián: Kijött az éltkorbeli kü-
lönbség. Szerintem ilyen közönség előtt a 
fiúk még nemigen játszottak. A játékosa-
im fiatalok és idegesek lettünk. Volt sok 
olyan fault, amit nem kaptunk meg, a le-
támadáshoz nem vagyunk hozzászokva, 
és nem úgy sült el a dolog a támadásban 
sem, ahogy szerettük volna.

borza

Teremlabdarúgás

Kolosszális Galaktikus
Elkezdődött a hagyományos városi teremlabdarúgó bajnokság a 
Sport-Park Kft. szervezésében. Az állás két forduló után. 

1. Galaktikusok 2 2 0 0 23- 4 6
2. Kesznyéteni SE 2 2 0 0 14-3 6
3. Special J. 2 2 0 0 12-3 6
4. FC Konako 2 1 0 1 13-7 3
5. Grund SC 2 1 0 1 8- 6 3
6. Garázs FC 2 1 0 1 7-10 3
7. K.T.K. 2 1 0 1 7-12 3
8. Keszi Legendák Fiatal 2 0 0 2 4-8 0
9. Sajó Fenyő 2 0 0 2 1-11 0
10. R.E.M. 2 0 0 2 4-29 0

A Tiszaújvárosi Sport Club női kézilabda szakosztálya a KÉZI-
LABDA játékot szerető és kézilabdázni kívánó lányok jelentke-
zését várja 5. osztályos kortól.
Jelentkezni lehet: Lovász András edzőnél Tiszaújváros Teleki 
Blanka út 6. sz., a Játékcsarnokban hetente szerdai és csütörtöki 
napokon 14:30 és 16:00 között, valamint Hornyik László szak-
osztályvezetőnél a 20 285 7320-as telefonszámon.
Jövendő kézilabda szupersztárok, várunk benneteket!

A Sportcentrum eseményei 
Október 21. (szombat)

Labdarúgás
14.30 FCT - Tiszafüred bajnoki mérkőzés   
    Centerpálya
15.00 Bozsik torna
  U11  Füves pálya
  U13  Műfüves pálya
Asztalitenisz
15.30 TSC - Ózd II. bajnoki mérkőzés   
    Asztalitenisz-csarnok

 Október 22. (vasárnap)
Labdarúgás
10.00 FCT - Tállya U19 bajnoki mérkőzés   
    Füves pálya
12.00 FCT - Tállya U17 bajnoki mérkőzés   
    Füves pálya
12.00 FCT - Eger U15 bajnoki mérkőzés   
    Füves pálya
10.00 FCT - Eger U14 bajnoki mérkőzés   
    Füves pálya

Október 24. (kedd)
Labdarúgás
13.30 FCT - Haladás  Magyar Kupa mérkőzés  
    Centerpálya

Kézisek kerestetnek

Ritmus, fitness, testépítés

Tisza kupa szombaton 

A Tiszaújvárosi Fitness Sportclub szombaton rendezi meg ha-
gyományos Tisza kupa versenyét. A Derkovits Kulturális Köz-
pontban délelőtt 10 órakor a legkisebbek kezdenek, a fitness rit-
mus magyar bajnoksággal. Őket követik a többiek: női fitness 
modellek, női body fitnessesek, testépítők. A versenyre az or-
szág minden tájáról érkeznek testépítők, modellek. A belépőjegy 
ára 1000 forint, melyet a TIFIT SC-nél (Munkácsy út 20/A) és a 
helyszínen is meg lehet vásárolni. 

11. oldal2017. október 19. Sport

A fiúk „tálcán hozták” a győzelmet. Piukovics 21 ponttal vette ki ebből a részét. 

Endrész „tálalás” közben. 



12. oldal 2017. október 19.Rendezvények

Fotók a Derkóról
A Derkovits Kulturális Központ kéri Tiszaújváros lakossá-
gát, hogy az intézmény átadásának 50. évfordulója alkalmá-
ból nyíló, a Derkó 50 éve című fotókiállítás megrendezéséhez 
a tulajdonukban lévő bármilyen, a kulturális központhoz kap-
csolódó fotót számunkra kölcsönözni szíveskedjen!
A fotókat október 20-ig várjuk beszkennelve a szervezok@
tujvaros.hu e-mail címre, illetve személyesen is eljuttathatják 
azokat intézményünkbe.
A fotó mellett kérjük feltüntetni:
- a tulajdonos nevét, címét, 
- a fotó készítésének körülményeit (évszám, milyen rendez-
vényen készült/készülhetett),
- kik szerepelnek rajta (amennyiben ismert).
A kiállítás 2017. október 27-én (péntek) 17.00 órakor nyílik.
A fotók benyújtásának helye és egyéb információ:
Derkovits Kulturális Központ
3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 2.
Tel.:+36-49/542-005
Tóth Ferenc és Borza Károly művelődésszervezők
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