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Testvérlátogatás

Bráz György polgármester Neuhofen an der Krems elöljáróival és testvérvárosainak polgármestereivel.

Véget ért a nyári szezon, elkészült a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő „zárszámadása” is. Cikkünk a 3. oldalon.

Eső után köpönyeg

Villámlás okozhatta az üzemzavart

Nagy mennyiségű csapadék
zúdult le városunkra a múlt
héten. A lapzártánk után történt eseményről akkor csak
gyorshírben és képriportban
számoltunk be, megemlítve,
hogy egy műszaki meghibásodás is közrejátszott abban,
hogy a lagúnák városává vált
a Kertváros egy része.
E műszaki hiba mibenlétéről az alábbi tájékoztatást kaptuk az önkormányzattól.
„2018. szeptember 4-én az esti órákban,
18.30-19.00 óra, valamint 19.30-20.00
óra között a nagy intenzitású felhőszakadás Tiszaújváros nyugati részén, a Zita
utca térségében jelentős mértékű elöntést
okozott. A csapadékvíz-elvezetés biztosítására épült Zita utcai közbenső átemelő
szivattyútelep - amivel megelőzni, vagy
csökkenteni lehetett volna a kialakult haváriahelyzet - villámlás okozta feszültségkiesés miatt nem tudott beindulni.
Az önkormányzat tulajdonában levő és
a TiszaSzolg 2004 Kft. által üzemeltetett
közbenső átemelő szivattyútelepen a heti gyakoriságú és az esőzést megelőzően
2018. augusztus 31-én végzett üzempróbával egybekötött helyszíni ellenőrzés során még nem jelentkezett az üzemzavar.
A távfelügyeleti rendszeren sem érkezett

Osztrák partnervárosunk, Neuhofen an der Krems polgármesterének meghívására Bráz György polgármester vezetésével Tiszaújváros delegációja is képviseltette magát testvértelepülésünk fúvószenekarának 175 éves fennállása alkalmából szeptember 8-9. között megrendezett programsorozaton.
A látogatás során - a kulturális és zenei programok mellett - a
résztvevők megismerkedhettek a felső-ausztriai kisváros legutóbbi fejlesztéseivel is. Neuhofen vezetői méltán büszkék az
új hulladékgyűjtő központra, amely 80 féle hulladék szelektív
tárolására nyújt lehetőséget. Az elmúlt időszakban nyílt meg a
település új városi és iskolai könyvtára, amely gazdag gyűjteménnyel áll rendelkezésre az érdeklődők számára.
A meghívott vendégek betekintést nyerhettek a neuhofen-i Állami Ápolási- és Gondozási Központ életébe, rövid ízelítőt kapva a városban működő szociális és idősgondozás helyzetéről.

Közlemény

A MOL Petrolkémia
üzemeinek őszi leállása

Kertvárosi Velence szeptember 4-én este.
jelzés a meghibásodásról, ezért valószínű,
hogy szeptember 4-én villámlás okozta az
áramkimaradást, és ezért nem indultak be
a szivattyúk.
Az esőzés befejeződésétől számított egy
órán belül valamennyi közreműködő
szervezet, - a katasztrófavédelem, a TiszaSzolg 2004 Kft., az ÉRV Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.,
és a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit
Kft. - megkezdte a szükséges beavatkozásokat.
Ez a reakcióidő csökkenthető lett vol-

na, ha a bejelentés az önkormányzat
már évek óta működtetett, a közterületeken történt azonnali beavatkozást igénylő rendkívüli események bejelentésére
szolgáló úgynevezett SOS hívószámon 49/540-508 - érkezik be. Ez pontosan az
ilyen események jelzésére szolgál. A telefonszám a Tiszaújvárosi Krónikában hetente megjelenik.
Ugyanakkor a Facebook, mint kapcsolattartási forma, illetve információs csatorna a közigazgatásban nem tekinthető hitelesnek.”

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a MOL Petrolkémia Zrt.
ütemezett nagyjavítási és tisztítási munkálatai 2018. szeptember 14-én kezdődnek, és egészen novemberig tartanak.
Az üzemek ütemezett leállása és a technológiai rendszerek
karbantartása fáklyázással jár, esetenként intenzív fényhatással és erős hanghatással kísérve.
Környékünk lakóitól a nyugalmuk esetleges megzavarása miatt ezúton is elnézést kérünk.
Megértésüket köszönjük!
MOL Petrolkémia Zrt.

Sokféle

2. oldal

Költségelszámolás, költséghányad

A lakáskiadás jövedelméből adót kell fizetni

A kiadó ingatlanok piacának
csúcsszezonja augusztusra és
szeptemberre esik, évek óta
ilyenkor keresnek a legtöbben bérelhető házat, lakást. A
tanév kezdetével lassan megtelnek a kiadó albérletek, így
nem árt tisztázni a hosszú távú lakáskiadás szabályait.
Akik lakóhelyüktől távol tanulnak, vagy
dolgoznak, általában ingatlanbérléssel
oldják meg lakhatásukat. A megelőlegezett bizalom mellett érdemes írásban
is rögzíteni a bérleti feltételeket. Fontos, hogy a bérlőknek a bérbevett lakásról mindig legyen érvényes lakásbérleti
szerződésük, a havi lakbér kifizetését pedig érdemes dokumentálni. A legegyszerűbb, ha a bérlők átutalással fizetnek és a
közlemény rovatban feltüntetik a dátumot
és a „bérleti díj” megnevezést.
A lakáskiadáshoz nem kell feltétlenül

adószámot kiváltani, hacsak a bérbeadó
nem választ valamilyen adószámhoz kötött gazdálkodási formát. Ha a bérbeadó
magánszemély nem turisztikai céllal adja ki ingatlanját, akkor a bérbeadás főszabály szerint áfamentes. A havi lakbérről
átvételi elismervényt kell kiállítani, ami
írásban rögzíti a bevételt.
A bérbeadás teljes bevételéből a jövedelem kétféle módon állapítható meg. Az
egyik lehetőség a tételes költségelszámolás, amikor a bevételt csökkentik az igazolható költségek (közüzemi számlák,
felújítási költségek) és az értékcsökkenés. A másik lehetőség, hogy a teljes bevételből 10 százalék költséghányad levonásával állapítja meg jövedelmét a bérbeadó. A jövedelem után negyedévenként adóelőleget kell fizetni, és az éves
szja-bevallásban ingatlan-bérbeadásból
származó jövedelemként kell feltüntetni. Az adó mértéke 15 százalék. Kedve-

Játék- és ruhagyűjtés
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Az MSZP B-A-Z Megyei Területi Szövetség tiszaújvárosi szervezete és nőtagozata játék- és ruhaadományokat gyűjt, valamint
telefonos bejelentés alapján bútort és egyéb háztartási eszközöket közvetít a rászorultak számára.
A szervezett gyűjtés 2018. szeptember 15-ig, minden nap 9 órától 18 óráig tart a Városgazda Kft telephelyén (Tiszaújváros, Tisza út 2/c) lévő irodában.
Az Önök adományai jelentős mértékben hozzájárulnak a nehéz
helyzetben lévő családok, gyermekek életkörülményeinek javításához. A hátrányos helyzetben lévők gyűjtési akciónk ideje
alatt személyesen, vagy a 70/333-8122, 49/333-910-es telefonszámokon jelezhetik igényüket.
A szervezők

Gyógyszertári ügyelet

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot szeptember 16-ig (vasárnapig) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952)
, majd szeptember 17-től (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár
(Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.

Egyházi hírek
Római katolikus
Mindig legyen lakásbérleti szerződés.
ző változás, hogy 2018. január 1-jétől
már nem kell egészségügyi hozzájárulást
(eho) fizetni a bérbeadásból származó jövedelem után.
NAV

A szoptatás csodája Indulás Máriapócsra

Az Alapítvány Tiszaújváros Gyermekeinek Egészségéért harmadik alkalommal rendezi meg „A szoptatás csodája” című
rendezvényét az anyatejes világnap alkalmából. A rendezvény időpontja 2018. szeptember 19., szerda 17,00 óra. Helyszíne a Hamvas Béla Városi Könyvtár előadóterme.
Előadók: Drahos Judit tanácsadó szakpszichológus és Afonyiné
Kaló Tünde IBCLC laktációs szaktanácsadó. A szervezők mindenkit szeretettel várnak.

2018. szeptember 13.

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatja
a máriapócsi Szent Kereszt felmagasztalásának búcsúján történő
részvételre jelentkezetteket, hogy az indulás időpontja és helyszíne: 2018. szeptember 16. (vasárnap) 9,00 óra, Tiszaújváros,
Rákóczi út 81. szám.
Farkas Sándor elnök

Kopjafa-koszorúzás
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete nevében tájékoztatom a város nyugdíjasait, hogy az Idősek Hete alkalmából kopjafa-koszorúzás lesz, amelyre tisztelettel hívunk mindenkit.
A koszorúzás ideje: 2018. október 1. 14.00 óra.
Helye: Tiszaújvárosi Nyugdíjas Park
Tisztelettel: Varjas Lászlóné elnök

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

Csütörtökön, pénteken és szerdán fél 9-kor, kedden és szombaton 18 órakor, vasárnap 11 órakor lesz szentmise templomunkban.

Református

Tiszaújváros
2018. szeptember 13-án, csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra
lesz. 2018. szeptember 16-án, vasárnap 11 órakor kezdődik az
istentisztelet. Az alkalommal párhuzamosan gyermek-istentiszteletet tartunk az imateremben. 16 órakor a Tiszaújvárosi
Református Óvoda év eleji hálaadó istentisztelete lesz.
Tiszaszederkény
2018. szeptember 16-án, vasárnap 10 órakor kezdődik az istentisztelet. 2018. szeptember 16-án, vasárnap Sajószögeden
9.00 órakor tartunk istentiszteletet.

Görögkatolikus

Csütörtökön 9.00 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye litiával, kenyér-, bor- és olajáldással. Pénteken a Szent Kereszt felmagasztalását ünnepeljük: 6.30 reggeli istentisztelet, 17.00 Szent
Liturgia. Szombaton 8.00 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. Vasárnap 10.00 reggeli istentisztelet, 11.00 Szent Liturgia. Hétfőn, kedden és szerdán 17.30 vecsernye.
Elérkezett a búcsúzás ideje…
Drága Édesanyánk és Nagymamánk

Pék Györgyné
(Fótos Piroska)

2018. augusztus 21-én megpihent. Drága szerettünket
2018. szeptember 21-én 14:30 órakor
kísérjük utolsó útjára a hejőbábai katolikus temetőben.
A temetés előtti istentisztelet a hejőbábai katolikus
templomban lesz.
”Küzdöttél, de már nem lehet,
Csend ölel át és szeretet.
Csak az hal meg, kit felednek,
Örökké él, kit igazán szeretnek.”
(Kosztolányi Dezső)

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

Gyermekei és Unokái
Mély fájdalommal, de Isten akaratában
megnyugodva tudatjuk, hogy

Hajdu József Gézáné
sz. Barati Etelka

2018. augusztus 26-án, 67 éves korában visszaadta lelkét
Teremtőjének.
Búcsúztatása a református egyház rendje szerint
2018. szeptember 14-én 15.00 órakor
lesz
a Sajószögedi Városi Temetőben.
Gyászolják: gyermekei, menyei, veje, unokái,
kiterjedt rokonsága,
és mindazok, akik ismerték és szerették
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy
id.

Ládi Tivadar

életének 77. évében elhunyt. Temetése 2018. 09. 13-án
(csütörtök) 12.30 órakor lesz a sajószögedi
Városi Temetőben.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy

Kiss Sándor

2018. 09. 07-én, életének 74. évében elhunyt. Hamvasztás
utáni temetése 2018. 09. 14-én (péntek) 13 órakor lesz a
sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. l
Telefon: 49/341-844, 341-755 l Fax: 49/341-852 l E-mail: kronika@tiszatv.hu l Kiadó: Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala l Hirdetésfelvétel: Tiszaújvárosi Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Inform Média Lapkiadó Kft. Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyomdai munkák: Inform Média Lapkiadó Kft. Debrecen l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133
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Katonák biztosítják a közlekedést

Elindult
a buszforgalom is

A pontonhidat péntek óta használhatják a menetrendszerinti buszjáratok.
A tervek szerint november közepéig tart a kesznyéteni Sajó-híd teljes lezárás mellett zajló felújítása. Mintegy tizenötezer ember mindennapi közlekedését érinti a lezárás, akik vagy az árvízkor
megszokott kerülőutat használják, vagy Girincsnél komppal, illetve Körömnél a katonai pontonhídon kelnek át a Sajón.
Ez utóbbit használják múlt péntektől a menetrend szerinti buszjáratok is, így a Tiszaújváros-Kesznyéten közötti 59 perces menetidő 33 percre csökkent. Óránként mintegy 60-65 jármű kel át
a hídon, melyet a II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred katonái telepítettek. 44 méter hosszú, és 60 tonna a teherbírása, a forgalom
egy sávon halad, jelzőlámpa irányítja.
- A mi katonáink teljesítik azt, amit vállaltak - mondta a témában
tartott sajtótájékoztatón Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára -, kizárólag a Magyar Honvédség
képes ma Magyarországon arra, hogy a Tiszán vagy a Dunán pár
óra alatt átkelőhelyet tudjon létesíteni, ha arra szükség van. Katonáink bebizonyították, hogy ilyen eseteket is meg tudnak oldani. A híd biztonságáról egy 24 fős állomány gondoskodik, 12
órás váltásban dolgoznak, mindig 15-en vannak a helyszínen,
köztük búvár és orvos is - mondta az államtitkár.
Koncz Ferenc, térségünk országgyűlési képviselője a híd építésének körülményeiről szólt. Az ötlet már a kesznyéteni híd lezárása előtt felmerült, előbb egy kesznyéteni helyszínen, később a
girincsi komp helyén, végül Köröm bizonyult a megfelelő helyszínnek az útviszonyok minősége miatt.
- A honvédség partner volt ebben - mondta Koncz Ferenc -, a
magyar kormányzat állja a költségeket, a környékbeli önkormányzatok pedig gondoskodnak az állomány étkeztetéséről és
szállást is adnak a számukra. A szakhatóságok az engedélyeztetést gyorsították meg, tehát széleskörű összefogás valósult most
meg.
Fodor Petra

Katonák biztosítják a forgalmat.

Javában tart a kesznyéteni híd felújítása is.

Aktuális

3. oldal

Szezonzáró számadás

Kevesebb lubickoló, több kempingező

Véget ért a nyári szezon.
Szeptember 2-án bezárt a
Tiszaújvárosi Gyógy- és
Strandfürdő strandja. Azonban mivel a kellemes késő
nyári idő még folytatódik,a
kalandmedence szeptember
23-ig üzemel.
Egy hétvégi, meleg nyári napon akár háromezer vendége is volt a strandnak. Nem
csak helyiek, a környező országokból és
településekről is sokan járnak ide. Tóth
János és családja Miskolcról érkezett,
rendszeresen jönnek ide kikapcsolódni.
- A lányomék most itthon vannak Angliából - mondta Tóth János. - Ők akartak
ide jönni, mert annak idején, amikor még
a lányom itthon lakott, sokszor járt erre
a strandra, de én is szívesen jövök, mert
kellemes a környezet és az árak is elfogadhatóak.
Az idei strandszezonról, adatokról, fejlesztésekről Fodor-Somodi Gabriellát, a
Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő üzemeltetési vezetőjét kérdeztem.
- Milyen volt a 2018-as strandszezon?

Az év fürdői
A fürdővel kapcsolatos hír, hogy lezárult az „Év fürdője 2018” közönségszavazás. A feltörekvő fürdők kategóriájában a Tiszaújvárosi Gyógy- és
Strandfürdő országosan a 12., míg a
megyei rangsorban a Bogácsi Gyógyés Strandfürdő mögött a 2. helyen végzett.
Az év fürdője címet idén a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő nyerte
el, a feltörekvő fürdők közül az Orosháza-Gyopárosfürdő Gyógy-, Parkés Élményfürdő vitte el a pálmát. Volt
egy helyiek kedvenc fürdője kategória
is, itt a Tiszavasvári Strandfürdő lett a
legjobb.

Hangos üzempróba

Hétezer vendég kereste fel a kempinget a nyári szezonban.
- Idén május 19-én nyitotta meg kapuit a
strand - nyilatkozta Fodor-Somodi Gabriella.- A strandszezon eredményessége,
mint minden évben, idén is nagy mértékben az időjárástól függött. Hiába volt május elején kánikula, amikor kinyitottunk,
utána rettentően elromlott az idő. A májusi jó idő meglátszott az akkori adatokon, minimális emelkedést tapaszaltunk
az átlagos nyár elejéhez képest. A júniusi rendkívül hűvös, csapadékos időjárás
miatt 37%-kal visszaesett a forgalmunk
ebben az időszakban. A július már kicsit
jobb számokat mutatott, de az idei strandszezon az augusztusi kánikulával vált teljessé.
- Hogyan fest mindez a számok tükrében?
- Elsősorban azt kell mondani, hogy jelentős, közel 30%-os belépőjegy áremelést hajtottunk végre a szezont megelőzően, ami 14%-os bevételemelkedést jelentett. A teljes bevételünk 262 millió forint lett és 160.000 vendégünk volt a nyáron. Ez a szám azonban a tavalyihoz képest 14%-os csökkenést jelent.
- Milyen újdonságok fogadták a vendégeket, és milyen tervek vannak?
- Még áprilisban átadtunk egy beltéri bébi

medencét a legkisebbeknek. Kibővítettük
a wellness részlegünket egy gőzkabinnal,
illetve a nyár közepén átadtuk a kültéri
csomagmegőrző szekrényeket is. Természetesen vannak még elképzeléseink. A
kemping felőli hátsó bejárathoz egy épületet tervezünk, illetve a hullámmedence és a büfésor közötti füves területre egy
vízi játszóteret szeretnénk.
- Nézzünk át az út másik oldalára, a Termál Kempingbe! Milyen volt ott a nyári
szezon?
- Az ide érkező, általában szlovák és lengyel vendégek júliusban indulnak útnak.
Így a kemping forgalmára nem volt hatással a nyár eleji kellemetlen időjárás.
Összességében 58 millió forintos bevételt termelt a kemping a nyári szezonban,
ez 11%-os bevételnövekedést jelentett,
ami azt jelenti, hogy 7000 vendég közel
19.000 éjszakát töltött a kempingben.
- Itt is történtek fejlesztések, felújítások?
- Igen. Az apartman házakhoz vezető zúzott köves utat leaszfaltoztuk, a főzőhelyeket felújítottuk és bővült a vezeték nélküli internethálózat is. A jövőben pedig a
vizesblokkokat szeretnénk felújítani.
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Ha megszólal a sziréna

Jogszabályi kötelezettség alapján minden évben rendeznek
katasztrófavédelmi gyakorlatot Tiszaújvárosban. Ez azt jelenti, hogy a katasztrófavédelem és a vele együttműködő
szervezetek szakemberei gyakorolják azokat a feladatokat,
amelyek veszélyhelyzetben rájuk hárulhatnak.
Mivel a MOL Petrolkémia Zrt. veszélyes
anyagokkal dolgozik, így időről-időre
szükség van ennek a rutinnak a megszerzésére. A gyakorlatok mellett minden hónapban szirénapróbát is tartanak. Tiszaújvárosban jelenleg háromféle lakossági riasztórendszer van. A régi, főleg légi riasztás céljából telepített motoros polgári védelmi szirénarendszer már elavult, az
eszközök többsége már nem üzemképes.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közeljövőben ezeket leszerelteti. Az ezredfordulótól üzemel városunkban a Hörmann-Rema riasztó és tájékoztató rendszer, ami az önkormányzat
kezelésében működik. Használatát a polgármester engedélyezheti. Ennek a rendszernek a lényege az, hogy a katasztrófa
riadó, légi riadó és „veszély elmúlt” jelzéseken kívül a betartandó, helyes magatartási szabályok tájékoztatásra is alkalmas. Ezen a rendszeren keresztül a lakosság részére közérdekű információkat is
lehet közölni.
A városunkban lévő harmadik riasztórendszer, a Monitoring Lakossági Riasztó
és Tájékoztató Rendszer, az úgynevezett

Dóka Csaba
MoLaRi, melyet kifejezetten azokon a településeken telepítették, melyek közelében veszélyes üzemek találhatóak. Tiszaújvárosban és a közelben lévő településeken 2007-től üzemel. A rendszer telepítése 2014-ben folytatódott, ennek eredményeként Tiszaújvárosban tíz, Tiszapalkonyán négy, Oszláron pedig két ilyen végpont működik. A lefedettség közel 100%os, amire szükség is van, hiszen ezek a települések a legveszélyeztetettebbek abban az esetben, ha bármilyen probléma történik a vegyi üzemben. A MoLaRi
rendszer nem csak figyelmeztet, hanem
ezekből a hangszórókból érkezik a szöveges tájékoztatás is a lakosság részére,
hogy mi a teendő vegyi veszélyhelyzetben. A rendszer üzemeltetését kizárólag a

hivatásos katasztrófavédelem országos és
területi szerve végzi, veszélyes anyaggal
történő, lakosság egészségére ártalmas,
súlyos baleset esetén.
- Tiszaújvárosban a környező vegyi üzemekben a tűz- és robbanásveszélyes
anyagok jelenthetik a legnagyobb veszélyt - tudtuk meg Dóka Csabától a Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltó ezredesétől, polgári védelmi felügyelőjétől. - A kimenekítéssel
és kitelepítéssel vegyi baleset esetén nem
számolunk. Ebben az esetben a legmegfelelőbb lakosságvédelmi módszer az elzárkóztatás. Veszélyes vegyi anyag levegőbe kerülése esetén nem tanácsos kint, a
szabadban tartózkodni. Ebben az esetben
zárt helyre, épületbe kell menekülni. Be
kell zárni az ablakokat, ki kell kapcsolni az áramforrásokat, tüzelő-, szellőztetőés klímaberendezéseket és a nyílászáróktól távol kell elhelyezkedni.
A MoLaRi rendszert minden hónap első
hétfőjén tesztelik. Évente kétszer, márciusban és szeptemberben, pedig teljes körű üzempróbát végeznek.
Tiszaújváros honlapján található egy tájékoztató „Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén?” címmel. Ez Tiszaújváros lakossági tájékoztató kiadványa, amelyben
részletes tájékoztatást kaphatunk a vegyi
üzemekben lévő veszélyes anyagokról, illetve tevékenységekről, valamint a lakosság teendőiről, a helyes magatartásról arra az esetre, ha „élesben” szólalna meg a
sziréna.
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Új tanműhelyekben

Petrolkémiás duális tanévnyitó

Idén is elindította vegyésztechnikus és villanyszerelő duális képzési programját a MOL Petrolkémia Zrt.
A képzést ipari környezetben, a cég által felújított oktatótermekben, illetve a korszerű művelettan laboratóriumaiban tartják. A tanévnyitó a múlt héten volt.
Több százmillió forintot fordított a vállalat a tanműhelyek berendezésére, felújítására, eszközök vásárlása. Itt tölthetik
majd gyakorlati idejüket azon egyetemek
hallgatói és középiskolák tanulói, akik a
MOL Petrolkémia Zrt-vel (MPK) közösen vesznek részt a duális képzésben. Az
idén már a második tanévet nyitották meg
ünnepélyesen, a Laza Pláza Klubházban,
ahol a diákok, a cég és az iskolák képviselői is részt vettek.
- Tavaly hirdették meg nekünk érettségi előtt ez a lehetőséget, 30 fős az osztályunk, hetente kétszer jöttünk ide Debrecenből. Jártuk az üzemeket, rengeteg
gyakorlati tapasztalatot szereztünk, miközben megtapasztaltuk azt is, hogy milyen az üzemi élet, és ez rávilágított arra, hogy én itt szeretnék dolgozni - mondja Cseke Balázs Benedek végzős diák, aki
a duális képzés tanévnyitóján saját élményeit, tapasztalatait mesélte el a most kezdő tanulóknak.
A kiemelkedő eredménnyel végzett első vegyésztechnikusi évfolyam után az
MPK úgy döntött, elindítja duális képzési
programjának második évfolyamát is. Az
oktatási programnak köszönhetően 33 tanuló - 30 vegyésztechnikus és 3 villany-

Egy kis ajándék és belépő a gyárba.

Sárkányhajózás

Első hely a vadásznapon

Győzött
a szarvas bélszín

A győztes csapat...

Laborszemlén a hallgatók.
szerelő - szerezhet értékes gyakorlati tapasztalatot az MPK tiszaújvárosi műszeres analitikai laboratóriumában és üzemeiben.
A vegyésztechnikus és villanyszerelő duális képzés megszervezésében ismét a régió két kiemelkedő szakképzési intézménye, a Debreceni Szakképzési Centrum
Vegyipari Szakgimnázium, illetve a Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakgimnázium és Szakközépiskola lesz a partner. Az elméleti oktatás szeptembertől októberig tart, a gyakorlati képzés novemberben kezdődik.
- Nálunk villanyszerelő tanulók vesznek
részt a duális képzésben. A MOL adja a
gyakorlóhelyet, az iskolánk pedig az elméleti oktatást biztosítja két oktatóval.
Tavaly öt diákkal kezdtünk, akik két évig
vannak itt gyakorlati képzésen, ők 10. évfolyamon kezdték, most 11-esek, nekik
van még egy évük. Most szeptembertől
három újabb villanyszerelő diákunk kezdi
a duális képzést - tudtuk meg Jakab Dénestől, a Brassai igazgatójától.
A diákokat az MPK vezérigazgatója,
Zsinkó Tibor köszöntötte, aki az ünnepség végén minden diáknak személyesen
adta át azt a belépőt, amivel a gyár területére tud majd belépni.
Az új évfolyam megújult környezetben
kezdheti a tanévet: a vállalat több százmillió forintot fordított a képzési feltételek fejlesztésére. A beruházás keretében
két 30 fő befogadására alkalmas oktató-

2018. szeptember 13.

termet alakított ki, valamint megújultak
az irodahelyiségek és laborterek is. A legmagasabb szintű gyakorlati képzést biztosítva 13 vegyipari berendezést telepített
a vállalat.
- Az első, rendkívül sikeres évfolyam
után egy pillanatig sem volt kérdés, hogy
folytatjuk a duális képzési programunkat. A feltételeket fejlesztettük, így még
hatékonyabban adhatjuk át az évtizedek során felhalmozott tudásunkat a jövő szakembereinek - mondta Zsinkó Tibor. - A jövő évben nagy valószínűséggel bővítjük a képzési palettát, de egyelőre még ez egyeztetés alatt van. Ebben a
képzési programban több kollégám a napi munkáján felül vállalt oktatói feladatot, hogy átadják azt a petrolkémiai tudásukat, amire ők is szert tettek a sok-sok év
alatt. A MOL-csoport - hosszú távú üzleti
stratégiájával összhangban - 2030-ig ös�szesen 4,5 milliárd dollárból fejleszti petrolkémiai üzletágát, emiatt a szakképzett
munkaerő utánpótlása kulcsfontosságú a
MOL Petrolkémia számára. A duális képzési program kiváló lehetőséget teremt
arra, hogy a vállalat megszólítsa a legtehetségesebb fiatal szakembereket. Az első vegyésztechnikusi évfolyamon végzett
diákok közül négyen döntöttek úgy, hogy
a MOL Petrolkémiánál folytatják karrierjüket, miközben levelező képzésen tanulnak tovább - nyilatkozta lapunknak a vezérigazgató.
berta

Mintegy ötven vadétellel neveztek az immár 26. alkalommal
megrendezett Országos Vadásznapra, melynek idén Putnok
adott otthont. A tiszaújvárosi Horváth Sándor az Abaúji Aranyszarvas Vadásztársaság meghívásának eleget téve ragadott fakanalat, s számára egy teljesen új területen próbálta ki magát. A
próba igencsak jól sikerült, hiszen versenyételét a legfinomabbnak ítélte a zsűri, az értékeléskor kiemelték azt is, hogy mert újítani, nem egy hagyományos vadpörköltet készítette el. A győztes étel pedig: rozé szarvas bélszín flambírozott fügével, kucsmagombával és zöldsalátával.
fp

... és a győztes étel.

Fotók: Kaufmann Márk
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Csapatépítés a javából!

Sulisárkányok a tavon

Tavasszal elmaradt, így idén
először rendezték meg a Sulisárkányok versenyét a Dísztavon. A mára országos jelentőségű sportesemény Tiszaújvárosból indult hódító útjára.
Idén több korosztályban 28
hajóegység viaskodott a legjobbaknak járó címekért.
- Szerintem nagyon jó sport - mondta az
5-ről a 6-ra csapat tagja, Papp-Gaszi Lili. - Sok élményt és sok érmet lehet nyerni vele, meg erősödünk is.
Tiszaújváros önkormányzata a kezdetektől fogva támogatja a sporteseményt.
- A legfontosabb az, hogy a város egyik
kiemelt közösségi tere a Dísztó és környéke megtelik gyerekekkel - mondta dr.
Fülöp György alpolgármester. - Nagyon
örülök, hogy ennyi fiatal van itt. Annak is
örülök, hogy noha más-más a fenntartó,
de az iskolák együttműködnek.
A sárkányhajózás a szervező Tiszaújvárosi Kajak Kenu és Sárkányhajó Egyesületnél leginkább kiegészítő, népszerűsítő
sportág, amely azonban nemzetközi szinten is elismert.
- Ez egy világbajnoki sport - tudtuk meg
Béke Lászlótól, a szervező egyesület elnökétől. - Minden évben világbajnokságot és kontinensviadalokat rendeznek.
Magyarországnak is van válogatott csapata, van sárkányhajó bajnoksága is. A

A Kazinczy sárkányosai nem voltak piskóták, három első
helyet szereztek.

Sárkányfej-fej mellett haladva.
magyar sárkányhajó nagydíjjal egy időben rendezik betétfutamként a Sulisárkány országos bajnokság döntőjét is.
Idén erre sajnos nem tudott nevezni egy
tiszaújvárosi alakulat sem, mert tavasszal
elmaradt a futam.
Eredmények:
4. évfolyam (6 hajó)
I. NEM VAGYUNK MI PISKÓTÁK
(Kazinczy)
II. NYERŐVERŐ (Hunyadi)
III. SZUPERHŐSÖK (Szent István)
5. évfolyam (4 hajó)

I. G2TG (Széchenyi)
II. EVEZŐ BANDITÁK (Szent István)
III. 5-RŐL 6-RA (Hunyadi)
IV. CSAPATNÉV (Széchenyi)
6. évfolyam (8 hajó)
I. KAZINCZY MATRÓZAI (Kazinczy)
II. HUNYADI CÁPÁK ( Hunyadi)
III. CSILLÁM PÓNIK (Szent István)
7-8. osztály (10 hajó)
I. TEAM DÍSZTÓ (Kazinczy)
II. VÍZ ÖRDÖGEI (Hunyadi)
III. HUZATOSAK ( Nyékládháza)
IV. DISZNÓFARHÁT (Hunyadi)

Úgy mondják, hogy a sárkányhajózás a legbiztonságosabb és
leggyorsabban elsajátítható vízisport. A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola tanulóinak ez sikerült, és személyesen
győződhettek meg a sárkányhajózás csapatépítő és hangulatteremtő szerepéről is.
A „Sulisárkányok” XIII. Tiszaújvárosi Sárkányhajó Bajnokságán iskolánk három csapata bizonyult a legjobbnak. A 2., 3., és
a 4. korcsoportban is első helyezést értek el diákjaink. A csapat
tagjai: 2. korcsoport: Song Keqiu 4.b, Czene Lilla Boglárka 4.b,
Ágoston Máté 4.b, Juhász Dominik 4.b, Széll Kristóf 4.b, Máté
Milán 4.a, Varga Máté 4.a, Ispán Gergely 4.a, Mitre Flóra 4.a ,
Tirpák Patrik 4.a , Bársony Bálint 4.a, testnevelő tanár: Csernikné Nagy Mária Krisztina, Nagyné Sánta Zsuszanna, 3. korcsoport: I. helyezés. Csapattagok: Czakó Bálint 6.b, Szűcs Hunor
6.b, Kiss Hunor 6.a, Szlávik Levente 5.a, Bagi Zoltán 5.b, Szonda Máté 5.b, Hatvani Zsolt 6.b, Kelemen Zsombor 6.b, Kurucz
Hanna 6.c , Nagy Léna 6.c, Lukács Réka 6.c, testnevelő: Bene
Krisztián, Csikós László, 4. korcsoport: I. helyezés. Csapattagok: Dombi Dávid 8.a, Mertinkó Marcell 8.a , Kiss Gábor Botond 8.a, Mátyás Boldizsár 8.a, Bíró Eszter 8.a , Antal Gergő
8.b, Sirokai Szilárd 8.b, Gerhát Bianka 8.b, Kundrák Adrián 7.a,
Szabó Ákos 7.a, Szabolcsi Dóra 8.a , Testnevelő: Bene Krisztián, Csikós László. Büszkék vagyunk rájuk. Mindhárom aranyérmes csapatnak szívből gratulálunk!
Makkainé Chmara Marianna igazgató

Kalandozó
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Két ütem, négy kerék, tizenhárom ország

Bolhával és Bodobáccsal, a két Trabanttal Skandináviába

Két Trabanttal, nyolc keréken,
négy fiatal járta be Skandináviát a
nyáron. A német gyártmányú autócsoda 8500 kilométert tett meg
a körutazás alatt. Jól bírta a hegymenetet, a hidegebb éghajlatot, és
három lerobbanás után is teljes
gőzzel zötyögött tovább.
Bolha és Bodobács a történet főszereplői, akiket - merthogy ezután a teljesítmény után jár
nekik az „akik”- BLH és BDB betűjelzésű
rendszámuk alapján kereszteltek át tulajdonosaik. Utasaik a négy fiatal, Bella, Barbi, Peti
és a Tiszaújvárosból elszármazott Zoli. Naná,
hogy az ötletgazda Mátó Zoltán! Szóval Zoli
elvette feleségül szerelmét, Arabellát és megvette másik „szerelmét”, Bolhát, a 28 éves Trabantot. Aztán jött az ötlet, „hajtsuk meg a kicsi lányt” (bár a neme nem tisztázott), és elindultak világot látni, Trabit tesztelni. Eszementnek tűnő ötletükhöz egy másik pár is csatlakozott, természetesen Trabanttal. Skandináviáig
meg sem álltak. Mátó Zoltán és felesége, Mátóné Tonhajzer Arabella a hideg északról vis�szatérve gurultak el hozzánk Tiszaújvárosba élménybeszámolóra.
- Mennyi van mögöttetek?
Zoli: - 8500 km, 13 ország, 39 nap, 3 lerobbanás, 3 kompozás, 40 liter olaj, amiből azért haza is hoztunk. 4 utazó, 2 Trabant, 8 kerék, ezernyi élmény. 7000 kilométert terveztünk és 8500
lett belőle. Ebben volt egy-két eltévedés és
egy-két nem tervezett program. Kelet felé mentünk, a balti országokon keresztül, és érintettük az északi sarkkört, vagyis túlmentünk rajta.
Megnéztük a Lofoten szigetcsoportot, az volt
a túra legészakibb pontja, és Svédországon keresztül jöttünk vissza, nyugat felé, tehát Dánia,

Mátóék 8500 kilométert tettek meg Bolhával.
- Mi volt?
A.:- Például az, hogy - mivel mindent előre jó
alaposan megterveztünk - időre kellett a szállást elfoglalni. Sietni kellett, hogy odaérjünk,
ami nem mindig sikerült, ez ugye feszültséget
okozott köztünk. Ebből voltak problémák, de
ez szerintem természetes egy ilyen hosszú út
során.
- Arrafelé más az éghajlat, más az időjárás, az
autók hogy bírták?
Z.:- Igen, készültünk rá, de nem volt vészes,
most kifejezetten meleg volt. Mondták is az
ottaniak, hogy az elmúlt évekhez képest most
melegebb van jóval. Szóval mi nem fáztunk, az
autóknak meg nincs annyira hideg odafönt. A
két ütemből adódóan jobb is a hűvös levegő,

„Ez egy teljesen gyári Trabant motor. 27 lóerő, kétütemű, kéthengeres, 600 köbcentis.” mondja Zoli.
Németország, Ausztria, Csehország és úgy Magyarország.
- Kinek volt nehezebb, nektek vagy a Trabantoknak?
Arabella:- Hát ez jó kérdés! Nekünk, mert a
Trabantok jól bírták. Nagyon sok hegyes vidéken jártunk, ami a Trabiknak jó kis próbatétel volt, főleg Svédországban, meg Norvégiában. Nagyon magasak az emelkedők, ott küszködniük kellett szegény autóknak, de nekünk is
voltak nehéz pillanataink.

A utazás legészakibb szeglete, Lofoten.

mintha túlzott meleg lett volna a motor. Valaki azt mondta, hogy maximum túlhűlnek, de ez
nem valószínű.
- Skandináviában az emberek találkoztak valaha Trabantokkal, vannak arrafelé ilyen autók?
A.: - Volt ahol nem ismerték, és megkérdezték, hogy ez milyen autó. Mi meg mondtuk,
hogy kelet- német és műanyag. Csodálkoztak.
Mondtuk, hogy kétütemű motorral van felszerelve, és sokan csodájára jártak, főleg északon,
Finnország északi részén.

- Nem akartak beleülni?
A.:- De. Svédországban, ahol megszálltunk egy
barátunknál, ott mondták is, hogy nem is volt
ott jegyezve, hogy valaha Trabantot forgalmaztak volna, annyira nem ismerték ezt az autót.
Ott fordult elő, hogy ahol megálltunk, többen
is kérdezték, hogy mehetnének-e egy kört vele. Természetesen megutaztattuk a svédeket, de
ez volt Finnországban is, és menet közben az
úton is jól megnéztek minket. Finnországban,
egy kis veteránklubban is a csodánkra jártak.
- Nem dudáltak le az utakról? Bár nyugaton
más a közlekedési kultúra...
Z.:- Nem. Inkább azért dudáltak, hogy mutassák, hogy mennyire király. Amikor meglátták,
hogy magyarok vagyunk - van egy-két magyar
zászló az autón meg a rendszámról is beazonosítottak, - szóval amikor meglátták, akkor
mindenki csak csodálkozott, hogy mennyire jó.
Volt, amikor Finnországban egy autóból sört
kínáltak nekem, és majdnem ide is adták.
- És? Nincs mindenhol zéró tolerancia.
Z.:- Á, nem! Nem mertük kipróbálni.
- Az út során nem hagyott titeket cserben a
Trabant?
Z.: - Nem. Azt mondanám, ami probléma volt,
azt tudtuk orvosolni, hiszen értünk hozzá. De
jól bírták az utat. Volt, hogy szerelni is kellett,
Tallinban teljes javításon esett át ez az autó, a
motorját ripityára szedtük szét, de felkészültünk, vittünk alkatrészt és fél nap alatt meg tudtuk oldani.
- Ekkor sem gondoltátok, hogy őrült az ötlet,
Trabival Skandináviáig?
Z.:- De igen!
A. :- Én egy percig sem gondoltam, hogy ezt ne
teljesíthetnénk. Bízom a Trabiban is bízom, Zoliban is, ha valami van, azt ő meg tudja szerelni, úgyhogy nem gondoltam, hogy bármi gond
lehet. Sokan adták alánk a lovat, hogy őrültek
vagyunk és ez lehetetlen, és amikor megcsináltuk, akkor én azt gondoltam, hogy ha őrültek is
vagyunk, de megcsináltuk.
- Van a Trabantnak neme?
Z.: - Inkább úr. Úgy kezeljük.
- És neve?
Z.: - Bolha. A rendszámára, ha ránézünk, akkor
látszik, hogy egy bolha. BLH.
- Évjárat, teljesítmény, műszaki paraméterek?

Z.:- Ha felnyitjuk a motorháztetőt, láthatjátok,
hogy ez egy teljesen gyári Trabant motor. 27
lóerő, kétütemű, kéthengeres, 600 köbcentis,
egy ejtőtank van benne, meg egy akkumulátor,
de van fűtés, váltó, ami olyan egyszerű szerkezet mint egy faék. Gyakorlatilag az alap dolgok
vannak benne, de egyébként teljesen gyári Trabant feeling van itt bent is. Zwickauban gyártották, Németországban. 28 éves, tehát ‚90-es
évjáratú. Ez az évjárat azért érdekes a Trabantok életében, mert a kétütemű Trabantokat ekkor gyártották utoljára. Ez is az utolsó széria
egyik gyártmánya.
A.:- Az ülés dönthető, egyszer aludtunk is benne. A szivargyújtót átalakítottuk USB csatlakozóvá, ami nagyon jól jött a túra során, hiszen a
telefonokat így fel lehetett tölteni. Az autó utazósebessége 80-90 km/h, de lejtőn megy 100zal is.
- Van olyan is benne, rajta, ami egy Trabantszakértőnek is unikum?
Z.:- Igen, ez egy kétütemű autó, és ha lehajtom a motorháztetőt, látni, hogy a hátsó szélvédőnél vannak szellőzők. Na, azok már csak
a négyüteműekben voltak benne, meg ebben,
meg pár évfolyamtársában. Tehát ennek a hátulja a négyüteműből lett átemelve és a gyárban
ezt használták fel. Indulás előtt újra lett fényezve, no és jól átnéztük műszakilag.
- Elég magasak vagytok, Zoli közel a két méterhez. Jól összehajtogattátok magatokat, hogy
beférjetek ide.
A.: - Én 170 cm vagyok, Zoli meg körülbelül
két méter, neki volt nehezebb és kényelmetlenebb is. Nekem azért sokkal több hely van itt az
anyósülésen. Zoli volt a sofőr, én meg blogot,
cikkeket írtam, videót készítettem, amit a trabantszerelem.hu-n lehetett követni az interneten. Elég nagy médiaérdeklődés kísért minket,
így az utolsó pillanatban ajánlotta fel az egyik
cég a GPS nyomkövetőjét. Rábólintottunk, annak ellenére, hogy csak három nap volt az indulásig. Ez azért fontos, mert egy kis eszközt kellett beépíteni az autóba az utolsó pillanatban,
ami ha áram alatt van, akkor folyamatosan küldi a GPS jelet és nyomon lehet követni az autókat. A weboldalunkon volt egy térkép, és élőben lehetett nyomon követni méterre pontosan,
hogy éppen hol van Bolha és Bodobács.
- Sokan érdeklődtek utánatok?
A.:- Nagyon sokan. Leveleket is kaptunk a túra
során, hogy mennyire jó ez. Másrészt meg elismerést. A trabantosoktól kaptuk a leveleket,
hogy mekkora dolog, hogy eljutottunk Zwickauba a Trabant gyárba, amit megmutattunk a
videókkal, mert van egy youtube csatornánk,
ahol meg lehet nézni, hogy milyen volt. Nagy
élmény volt még a mesés Lofoten szigetcsoport
vagy Rovaniemi Finnországban, a télapó otthona.
- Debrecenben éltek, van lakásotok, munkátok,
autótok. Marad a Trabant, vagy idővel lecserélitek?
Z.: - Lecserélni biztos, hogy nem fogjuk, megmarad, ez biztos. E mellé valószínűleg fogunk
venni egy családi autót, vagy egy másik Trabantot, vagy egy Barkast, esetleg valami más
veterán autót, majd meglátjuk. De Bolhával
még terveink vannak!
berta

Peti, Barbi, Bella, Zoli és Helsinkiben élő barátaik: Ágoston és Hanna.

Rendezvények

6. oldal

Két kiállítás

Egyszerűen
nagyszerűek

Két kiállítás is nyílt a közelmúltban a Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtárban.
A Derkovits Művelődési Központ Derkó MiniGalériájában - azaz az aulában és a félemeleten - Galambosi Gabriella képzőművészeti kiállítása látható, mely az igen egyszerű „Textilből készült alkotások” címet kapta. A tárlat szeptember 28-ig látogatható.
Október 24-ig tekinthető meg az a kamarakiállítás, mely a
Hamvas Béla Városi Könyvtárban nyílt meg, és a Nobel-díjas
Szent-Györgyi Albert munkásságába nyújt betekintést.

2018. szeptember 13.

A Magyar Dal Napja

Szállt az ének
Szabadtéren szállt az ének a Magyar Dal Napján. Az Énekszó
Baráti Kör immár ötödik alkalommal rendezte meg a Presser Gábor ötlete nyomán szerveződött országos program helyi zenés eseményét. A magyar dalnak és dalszerzőknek tisztelegve a Szent István szobor előtti téren várták vasárnap a
zenekedvelőket. A repertoárt természetesen magyar szerzők,
magyarul énekelt műveiből állították össze. A koncert fellépői maguk is örömzenészek, lelkes amatőrök, akik hobbijuknak hódolva reptetik szárnyán a dalt. A főszervező tiszaújvárosi Énekszó Baráti Kör és a csoporton belül alakult kamarakórusok, a Csöpp öröm és a Szivárvány kisegyüttes mellett sokan mások is felléptek, többek között Orliczki Frici a
város „örök zenésze”, a tiszaújvárosi Lord of this World zenekar, Tar Mária népdalénekes, zenei különlegességként pedig tárogató szólt a téren zenére hangolva az arra sétálókat. A
Magyar Dal Napján Hok Csaba önkormányzati képviselő köszöntötte az ünnepelt „dalt” és azokat, akik eljuttatják hozzánk a dallamokat.
berta

Örmény est

A zene összeköt

Egykoron - amíg volt - az Örmény Kisebbségi Önkormányzat kiállítással, gasztronómiai bemutatóval kedveskedett Tiszaújváros lakosságának.
Manapság zenés esttel örvendezteti meg a közönséget az örmények
Armania Magna Egyesülete. A hétvégén második alkalommal invitálták a Derkovits Művelődési Központ színháztermébe a zenekedvelőket, ahol a Mezőkeresztesi Férfikórus, Audrey-M énekesnő és Molnár
András és barátai szórakoztatták őket. A közönség viszonzásul tapssal
köszönte meg a kulturális élményt. S még egy köszönet; Magyar Sándor, az egyesület elnöke az alábbiak közlésére kérte meg szerkesztőségünket: „Az Armenia Magna Egyesület nevében köszönöm mindenkinek, aki megtisztelte jelenlétével a rendezvényünket. Tisztelettel: Magyar Sándor elnök.”

2018. szeptember 13.

Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár
Derkovits Művelődési Központ
Derkó MiniGaléria
„Textilből készült alkotások” - Galambosi Gabriella képzőművészeti kiállítása
Helyszín: aula és félemelet
Látogatható: szeptember 28-ig.
Városi Kiállítóterem
„Előre – Látás” – feLugossy László képzőművész, performer
kiállítása
Helyszín: Barcsay tér 2-4.
Látogatható: szeptember 25-ig

Hamvas Béla Városi Könyvtár
A Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert – kamarakiállítás
A kiállítás október 24-ig látható.
Szeptember 21. (péntek) 17.00 óra
HAMVAS MOZAIKOK
„A könyv: nagyítóüveg” - gondolatébresztő beszélgetés felnőtteknek
A magunkban hordott kétségekről…
A beszélgetést vezeti: Kázsmér Ágnes fejlesztő biblioterapeuta
Helyszín: a könyvtár előadóterme

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár

Szeptember 13. (csütörtök) 14.30 óra
Könyvtári délután
Irodalmi évfordulók - Kaffka Margit, Szabó Ervin és Rejtő
Jenő élete, művei
A foglalkozást vezeti: Kéki Lajosné, könyvtáros
Helyszín: Tiszaszederkényi Idősek Klubja

Kultúra

7. oldal

feLugossy kiállítás

A képek hordozzák az időket

Napjaink egyik legismertebb
művészének, feLugossy Lászlónak, vagy ahogy leginkább
ismerik Lacának a kiállítása nyílt meg az elmúlt héten
a Városi Kiállítóteremben
„Előre-Látás” címmel.
- A kultúrának hősök kellenek, és nekem ő az egyik személyes hősöm - mondta megnyitó beszédében Zemlényi Attila költő, a Műút irodalmi, művészeti és
kritikai folyóirat főszerkesztője. - Amihez
Laca nyúl, az minden esetben originális.
Legyen az bármi a világon, ami az eltelt
71-évben a keze nyomát viseli, az rendkívül személyes, rendkívül sajátos és rendkívül jól körülírható, jól artikulálható és
megismerhető.
Ha azt mondom A.E. Bizottság, akkor
azok számára, akik a rendszerváltás előtt
már jártak klubokba, és nem feltétlenül
az akkori állami lemezkiadó, illetve rádió és televízió által preferált zenekarokat hallgatták, nem ismeretlen az a név.
A javarészt képzőművészekből alakult
zenekar frontembereként legalább annyian ismerték el, vagy próbálták megérteni,
mint amennyien értetlenül álltak az általuk képviselt művészet előtt.
Ám tagadhatatlan, hogy akár zenélt, akár,
festett, akár filmet forgatott, vagy fényképezett - netalántán performanszokban
működött közre - az autodidakta művész

Zemlényi Attila és feLugossy László, azaz Laca.
tömegeket vonzott tevékenységével. Sajátos kifejező stílusa mindig megtalálta
az utat az őt értő, vagy érteni akaró közönség felé.
A tiszaújvárosi tárlat sajátos stílusú lett.
- Ez menet közben alakult így - mondta kevéssel a megnyitó előtt a művész. Nem láttam előre, hogy a galériának fekete falai lesznek. Ez kicsit szokatlan, általában a fehér falak szoktak dominálni a
kiállító termekben, és ez elgondolkodta-

Szeptember 18. (kedd) 10.00 óra
Olvasósarok – irodalmi foglalkozás nyugdíjasoknak
Polcz Alain és Mészöly Miklós
Helyszín: Tiszaszederkényi Idősek Klubja
Szeptember 21. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután
Nyelvi játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők,
stratégiai játékok, kártyajátékok tanulása felnőtteknek.
Kedves Szülők!
Értesítem Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vándor Sándor
Zeneiskolájába beiratkozott növendékek térítési díjának befizetési határideje 2018. szeptember 30-án lejár.
A befizetések rendezésére hétköznapokon 9.00 – 17.00 óráig
van lehetőség a Vándor Sándor Zeneiskola épületében ( Tiszaújváros, Teleki B. u. 5.)
Kérem, hogy a befizetést mindenki teljesítse.
Hok Csaba
intézményvezető

Helyreigazítás

A Krónika múlt heti számában közölt „Újabb tiszaújvárosi kémia diákolimpikon” című cikkünkben tévesen írtuk le annak a
helyi általános iskolának a nevét, melyben Sajgó Mátyás végzett. A most már Cambridge-ben tanuló egyetemista évekkel ezelőtt nem a Lorántffy, hanem a Kazinczy iskola diákja volt.

A Tisza TV műsora
Szeptember 13., csütörtök

9:00 Héthatár: Buszok a pontonhídon - Duális képzés start Támogatás a Vöröskeresztnek - 20 éves a Tisza-parti
Szabadidőház - Sulisárkányok - Strandzáró - Sport
9:15 Hétről-hétre: Trabanttal Skandináviába - A Magyar Dal
Napja - A hétvégén Hajdúfesztivál - Közelmúlt - feLugossy
kiállítás - Sport
Szeptember 19., szerda
18:00 Héthatár: Út Sajóörösre - Jubiláló templom - Óvodai
évkezdet - Madárvédelem - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Hajdúk a szigeten - Közelmúlt - Sport

tott. A válogatásom ennek alapján épült
fel, kicsit reflektálva a fal színére. Próbáltam fekete képekkel és színes képekkel is
gazdagítani, megoldani a teret, ezt a kiállítást.
A kiállító terembe lépőket két szempár
veszi rögtön górcső alá, mintegy nyomatékosítva a tárlat címét „Előre-Látás”.
- Tulajdonképpen a látásunkkal, a nézésünkkel tudjuk a világot befogadni mondta feLugossy Laca. - Azok az emberek, akik ezzel a képességgel rendelkeznek, a látás érzékszervével fogják föl
a világot. A vizuális képességgel tudunk
ismereteket szerezni, illetve alkotói kifejezéseket, gesztusokat a látáson keresztül
tudunk visszaadni az embereknek.
Az előre látás nem csak a nézést jelenti,
hanem a jövőbe tekintést is.
- Az előre látás fontos - folytatta gondolatmenetét Laca. - Az embernek legyen
valami viszonya a múltjához, és a jelenén
keresztül a jövőhöz, ahogy szokták mondani, előre tervezünk egy kicsit. Bár tudjuk, hogy halandók vagyunk, de tudjuk,
hogy amíg élünk addig kell a jövőben is
gondolkodni. A képek, mint műalkotások, hordozzák ezeket az időket. A múltat a jelent és a jövőt is.
A kiállítás szeptember 25-éig tekinthető
meg.
borza

Az alkotások reflektálnak a terem fekete falaira.

Művészeti toborzó

A Derkovits Művelődési Központ művészeti csoportjai új tagok jelentkezését várják!
Az ifjúsági mazsorett csoportba 10 éves,
a gyermek csoportba 3-4 éves kortól várja Bognár Imre mazsorettoktató a tánc és
botforgatás iránt érdeklődő lányokat!
A Kisbocskor Néptáncegyüttes 7-9, a
Pántlika Néptáncegyüttes pedig 10-13
éves korú, táncolni, énekelni szerető lányokkal és fiúkkal bővítené tagjai létszámát. A vidám hangulatú csapatban az intenzív mozgást, a sikeres fellépéseket, a
hagyományok elsajátítását Losonczi Benjámin Róbert garantálja.
A Derkovits Fúvószenekar utánpótlás

csoportja zenei előképzettséggel rendelkező gyermekeket és fiatalokat hív 10-11
éves kortól, hogy csatlakozzanak hozzájuk. Aki a közös muzsikálás élményére
vágyik, itt a helye! Zenekarvezető: Arnóczky Zoltán karnagy.
A 8-10 éves korú, kézművesség iránt érdeklődő gyerekek a Százszorszép Kézműves Szakkörben ismerkedhetnek meg a
gyöngyfűzés, csuhéfonás, hímzés fortélyaival és a tárgyalkotás örömeivel Füredi Zsuzsanna népi játék és kismesterség
oktató segítségével.
A Bokréta Citerazenekar 8 éves kortól
hívja egy családias hangulatú csapatba
azokat, akiket érdekel ez a ma már igen

Tisza-parti jubileum

Húszéves a szabadidőház

Húsz éve áll a közösségek, a városlakók szolgálatában a Tisza-parti Szabadidőház.
Ezt ünnepelték meg a múlt héten műsoros délutánnal. Az épület valójában sokkal idősebb, mint amennyi gyertya van az ünnepelt ház születésnapi tortáján, hiszen szabadidőház mivolta előtt bölcsőde működött
az épületben. Az elmúlt két évtizedben városi programoknak, közösségi
eseményeknek adott helyet, rendszeres látogatói az épületnek az önszerveződő körök, a nyugdíjasok és a városrészben élők, de itt, illetve udvarában talált otthonra a Tisza-parti juniális is. A fiatalok is szívesen járnak
ide délutánonként és a hétvégéken, nekik klubjuk is van itt, de fiókkönyvtár és orvosi rendelő is működik az épületben.

ritka, de annál szebb népi hangszer, a zenei hagyományok ápolása, őrzése. Művészeti vezető: Oláh Dezső.
A Tiszavirág Foltvarró Kör olyan tagokkal bővítené a csoportját, akik jártasak a
varrásban és egy jó kedvű, összetartó közösségben szívesen elsajátítanák a különböző foltvarró technikákat, melyek segítségével szép és hasznos tárgyakat készíthetnek saját maguk és családjuk örömére.
A csoport vezetője: Mag Kálmánné.
Bővebb információ kérhető a Derkovits
Művelődési Központban személyesen,
vagy a 49/542-005-ös telefonszámon.

8. oldal

Hirdetmények

Tankönyvtámogatás

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy évente egyszeri alkalommal tankönyvtámogatásban
részesülhet az a köznevelési intézmény
nappali tagozatán tanuló gyermek, illetve
23. életévét be nem töltött nagykorú személy, aki a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján normatív kedvezményben,
vagy ingyenes tankönyvellátásban nem
részesül, és családjában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át (114.000 Ft-ot), egyedülállók esetén az 500%-át (142.500 Ft-ot),
feltéve, hogy a nagykorú, illetve a gyermek és az egyik törvényes képviselője
a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve folyamatos tiszaújvárosi
bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és a
nagykorú, illetve a gyermek és törvényes
képviselője életvitelszerűen a tiszaújvárosi lakcímükön élnek.
Nem jogosultak tankönyvtámogatásra
azok a tanulók, akik normatív kedvezmény-

Tájékoztatás

ben (tartósan beteg; a szakértői bizottság
szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd; három vagy
több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él; nagykorú és saját jogán
iskoláztatási támogatásra jogosult; rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül), illetve ingyenes
tankönyvellátásban (1-9. évfolyamos tanulók) részesülnek.
A támogatás megállapításához csatolni
szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat, valamint - annak megállapítása céljából, hogy a kérelmező tankönyvtámogatásra jogosult - a tankönyvek árát
igazoló dokumentumot.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:

• Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége (Tiszaújváros, Bethlen G. út
7. földszint)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
(Tiszaújváros, Bocskai utca 33., keddi és
csütörtöki napokon)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje:
2018. szeptember 30.
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási
határidő betartására.
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és
Sport Osztályán (I. em. 111. iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros,
Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Bráz György
polgármester

Szünidei gyermekétkeztetés

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
21/C. § (1) bekezdés a) pontja alapján a
gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek
életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei
gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg
főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja.
A fentieken túl, az önkormányzat a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendeletének 9. § (1) bekezdése alapján, természetbeni ellátásként
a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt gyermekeken kívül a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja azon alap- vagy középfokú köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek részére, aki Tiszaújvárosban lakóhellyel,
vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen bejelentett
tartózkodási helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés az őszi szü-

netben valamennyi, azaz 3 munkanapon
(2018. október 29., 30., 31.), a téli szünetben valamennyi, azaz 3 munkanapon
(2018. december 27., 28., 2019. január
2.), a tavaszi szünetben valamennyi, azaz
2 munkanapon (2019. április 18., 23.) keresztül a Központi Étteremben (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), vala-mint a
Tiszaszederkény városrészben élők esetében az Esély Napközi Otthonban (3580
Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) vehető
igénybe.
A szünidei gyermekétkeztetés keretében
a déli meleg főétkezés helyben történő
elfogyasztással biztosított. Amennyiben
az étel helyben történő elfogyasztását a
gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége vagy indokolt és igazolt távolléte akadályozza, a részére biztosított étel
elvitelét a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, törvényes képviselő
által megbízott személy számára lehetővé kell tenni.
Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes
képviselők figyelmét, hogy a gyermek
előre nem látható hiányzása, betegsége vagy indokolt és igazolt távolléte esetén az étel, ételhordóban történő elviteléhez igazolás benyújtása szükséges, illetve a szülő, más törvényes képviselő által meg-bízott személy számára az elvitel csak írásbeli meghatalmazás alapján
lehetséges.
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető, melynek be-

nyújtási ha-tárideje az őszi szünetre vonatkozóan 2018. október 26., a téli szünetre vonatkozóan 2018. december 21., a
tavaszi szünetre vonatkozóan 2019. április 17.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Ügyféltájékoztató helyisége (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (3580
Tiszaújváros, Bocskai u. 33., kedden és
csütörtökön 9.00-13.00 óráig),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása
személyesen ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán (I. em. 114. iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út
7.) lehetséges.
A nem hátrányos helyzetű, 16. életévét
betöltött gyermek esetén a nyilatkozathoz iskolalátogatási igazolás becsatolása
szükséges.
Ha a szülő/törvényes képviselő a gyermek számára a szünidei gyermekétkeztetést nem kívánja igénybe venni, a nyilatkozatot nem kell kitölteni és benyújtani!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben
nem részesült háztartások részére
A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a
Tisztelt Lakosságot, hogy a Kormány
1364/2018. (VII. 27.) határozata értelmében a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.
A természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi
az egyéb, például a szállítási, darabolási
költségeket.
A természetbeni támogatásra a gáz- vagy
távhőszolgáltatási szerződéssel NEM
rendelkező háztartások jogosultak. A támogatás igénylése érdekében háztartásonként egy igénybejelentő nyilatkozatot
kell kitölteni. Háztartás alatt az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő.
Az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartá-

sa korábban téli rezsicsökkentésben nem
részesült.
Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását
segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban
részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.
Az igénybejelentő nyilatkozat beszerezhető:
• Polgármesteri Hivatal Intézményfel-

ügyeleti, Szociális és Sport Osztálya
(Tiszaújváros, Bethlen G. út I. em. 111.
iroda)
• Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége
( Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
( Tiszaújváros, Bocskai utca 33., keddi és
csütörtöki napokon)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros
honlapjáról is: www.tiszaujvaros.hu
Az igénybejelentő nyilatkozathoz mellékelni kell az igénylő lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) másolatát.
Az igénybejelentő nyilatkozat benyújtási
határideje: 2018. október 15.
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási határidő betartására. A határidő lejártát
követően igénylés nem nyújtható be.
Az igénybejelentő nyilatkozat benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a
Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán (I. em.
111. iroda) lehetséges.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

2018. szeptember 13.

Üveghulladék begyűjtése
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy Tiszaújváros családi házas övezeteiben (Kertváros, Tiszaszederkény,
Tisza-part városrész) az üveghulladékok házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 2018. szeptember 17-én (hétfőn)
végzi el.
Az üveghulladék a gyűjtés napján 7 óráig bármilyen egyéb
átlátszó hulladékgyűjtő zsákban is kihelyezhető. A gyűjtőzsákban az ép, egész sörös-, boros-, pezsgős-, befőttes-, és
egyéb öblösüveget lehet gyűjteni.
A zsákban nem helyezhető el
- nem csomagolási üveghulladék - síküveg,
- ablaküveg,
- szélvédőüveg,
- zuhanykabin üveg,
- törött öblösüveg,
mert a szolgáltató ezeket a hulladékokat nem szállítja el!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Szelektív begyűjtés
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros,
Tiszaszederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött
hulladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok) házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató
a 38. héten, 2018. szeptember 20-án (csütörtökön) végzi el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Közérdekű telefonszámok
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600
B-A-Z Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi
Járási Hivatal (49) 795-026
B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
(49) 341-244. (49) 341-168

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

Közterületi SOS hívószám

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

Zöld szám

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

Pap Zsolt
a a 6. sz. választókerület képviselője
2018. szeptember 19-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

Hirdetmények

2018. szeptember 13.

Árverési hirdetmény

Önkormányzati lakás
értékesítése

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének
döntése alapján a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő Tiszaújváros, Szent István út 21. 10/3. szám alatti lakást.
Lakás adatai
HRSZ: 664/13/A/33
Terület (m2): 55
szobák: 1+2x1/2
Bruttó alapvételár (Ft): 8.100.000
Biztosíték összege (Ft): 810.000
Az ingatlan értékesítése árverésen történik a kihirdetett alapvételárról induló szabad licitálással. Licitlépcső 10.000 Ft. Részletes tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban átvehető (206. szoba).
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 meghatalmazottjának jelenléte,
- a megadott összegű biztosíték befizetése és a befizetés igazolása,
- meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás benyújtása,
- az árverésen kizárólag a pályázók vagy meghatalmazottjaik
vehetnek részt.
Jelentkezési lapok beszerezhetőek: Tiszaújvárosi Polgármesteri
Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán,
ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda).
Jelentkezési lapok benyújtási határideje:
2018. szeptember 24-én 12:00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán Bazsó Gábor munkatársnál (206. iroda).
Árverés ideje, helye:
2018. szeptember 25-én 10:00 órakor a Polgármesteri Hivatal II.
emeleti tanácstermében.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Felhívás

Pénzbeli gyermekétkeztetési
térítési díjkedvezmény

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016.
(I.28.) önkormányzati rendelete alapján a 2018/2019-es tanítási
évre pénzbeli ellátásként megállapítható gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményben részesülhet azon tanuló, aki NEM tiszaújvárosi állami vagy önkormányzati fenntartású köznevelési intézményben veszi igénybe az étkeztetést, vagy tartós betegségben szenved és az ellátást nyújtó intézményben nem tud étkezést igénybe venni. A pénzbeli ellátásként megállapítható térítési díjkedvezményre az a szociálisan rászorult, tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező tanuló jogosult, aki életvitelszerűen lakóhelyén él, és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem
nem haladja meg a 48.450 Ft-ot, egyedülálló által nevelt tanuló
esetén az 54.150 Ft-ot.
A támogatást formanyomtatványon kell igényelni, melyhez csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A kérelmek benyújtása folyamatos.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége ( Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház ( Tiszaújváros, Bocskai u.
33., keddi és csütörtöki napokon)
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros ügyféltermináljáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a
Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport
Osztályán (I. em. 115. iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Bráz György
polgármester
Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi
internetes elérhetőségen tekinthetik meg:
http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/ index.php/
szakrendelesek
Nagyné Kántor Judit főigazgató

Tisza úti vásár

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár
következő időpontja 2018. szeptember 14. (péntek).
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

Szociális, mentálhigiénés munkakör

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
(3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére szociális, mentálhigiénés munkatárs munkakör betöltésére a Hajléktalanok Nappali Melegedőjébe
(3580 Tiszaújváros, Huszár A. út 1/A.).
Feladatai:
- bővebben: 1/2000. SZCSM rendelet
alapján
A jogviszony időtartama:
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés
Munkavégzés: állandó nappal, heti 40 óra
Szükséges iskolai végzettség:
- felsőfokú képesítés - főiskola - előnyt
jelent a szociális alapvégzettség
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
- motivációs levél

- szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
megléte a Kjt. 20. § (2) a) és (5) bekezdéseinek megfelelően
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban
foglalt személyes adatok pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez
Bérezés:
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni a Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt
valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen.

9. oldal

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat
azonosító számát: 2322/2018., valamint a
munkakör megnevezését: szociális, mentálhigiénés munkatárs.
A pályázat kiírója fenntartja magának a
jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje
2018. szeptember 17.
A pályázatok elbírálásának határideje
2018. szeptember 19.
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-ös telefonszámon lehet. A pályázati felhívás az NKI honlapján 2322/2018. azonosító számon 2018.
augusztus 31. napján jelenik meg.
Poropatich Péter intézményvezető

Gondozó munkakör

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (cím: 3580 Tiszaújváros, Kazinczy
út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére gondozó munkakör betöltésére.
Feladatai:
- szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása (házi segítségnyújtás)
A jogviszony időtartama:
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés 4 hónap próbaidő kikötéssel
Pályázati feltételek:
- középfokú végzettség
- szociális gondozó és ápolói végzettséget
(OKJ) igazoló bizonyítvány
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:

- szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a
Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdéseinek megfelelően
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
Bérezés:
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni a Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni
csak a pályázati feltételekben felsorolt va-

lamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 2252-4/2018., valamint a
munkakör megnevezését: gondozó.
A pályázat kiírója fenntartja magának a
jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2018. szeptember 20.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2018. szeptember 28.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni
Poropatich Péter intézményvezetőnél a
49/548-190-es telefonszámon lehet.
Poropatich Péter intézményvezető

Ápoló munkakör

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ állást hirdet 1 fő ápoló munkakör
betöltésére.
Munkavégzés helye: Ezüsthíd Gondozóház (cím: 3580 Tiszaújváros, Bartók Béla
út 1-5.). Feladatai: az idősek otthonában
ellátást igénybe vevők teljes körű ápolása-gondozása 12 órás műszakokban nappal, vagy éjszaka, 3 havi munkaidőkeretben történő beosztás szerint.
A jogviszony időtartama: határozott idejű
kinevezés, 4 hónap próbaidő kikötéssel.
Jelentkezési feltételek:
• önéletrajz
• általános ápoló és általános asszisztens
végzettség, vagy OKJ ápoló végzettség

• bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a
Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésének megfelelően
• hozzájáruló nyilatkozat az álláshirdetésben
foglalt személyes adatok az álláshirdetéssel
összefüggésben szükséges kezeléséhez.
Bérezés a Közalkalmazottak Jogállásáról
szóló törvény szerint.
A jelentkezéseket a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich
Péter Intézményvezetőhöz kell eljuttatni
a Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Jelentkezni csak a jelentkezési feltételekben
felsorolt iratok együttes benyújtásával lehet, ellenkező esetben a jelentkezés ér-

vénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni
az állás iktatószámát: 2391-5/2018., valamint a munkakör megnevezését: ápoló.
Az álláshirdetés megjelentetője fenntartja
magának a jogot arra, hogy az álláspályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A jelentkezések beérkezésének határideje:
2018. szeptember 20.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2018. szeptember 28.
Az állás az elbírálást követően azonnal
betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni
Poropatich Péter intézményvezetőnél a
49/548-190-es telefonszámon lehet.
Poropatich Péter intézményvezető

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő takarító munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel
határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (visszaigazolás megléte)
• egészségügyi alkalmasság
Feladatok:
• Szobák, öltözők, irodák, folyosók, mellékhelyiségek takarítása.
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény

a közalkalmazottak jogállásáról, valamint
annak végrehajtásáról szóló 77/1993.
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 368/2011.
(XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
Egy havi munkaidőkeret.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet,
• önéletrajzot,
• bizonyítvány másolatot,
• erkölcsi bizonyítványt,(visszaigazolás
megléte)

• a borítékon fel kell tüntetni az 100247/2018. számot.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. 09. 26
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.
09. 27
Az állás betölthető: 2018. 09. 28.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet. Cím: 3580. Tiszaújváros,
Bethlen Gábor u. 7. Telefon: 06-49/548308 vagy 06-49/548-383
Kósa-Tóth Zoltán
igazgató

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és
Könyvtár pályázatot hirdet 1 fő rendezvénytechnikus munkakör betöltésére, 3
hónap próbaidő kikötéssel, 8 órás teljes
munkaidőben 1 havi munkaidőkeretben,
határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Munkaköri feladatok: Az intézmény műsorainak, rendezvényeinek technikai előkészítése, hangtechnikai feladatok megvalósítása.
Pályázati feltételek:
- középfokú képesítés
- „B” kategóriás jogosítvány
- büntetlen előélet
- magyar állampolgárság
- egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- vetítés, hang-, és fénytechnikai eszközök kezelésében való jártasság
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office, Windows, iOS, lokális
hálózatok, programok)
- műszaki beállítottság, érdeklődés
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz benyújtandó iratok:
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata - szakmai önéletrajz
- motivációs levél

Takarító munkakör

Rendezvénytechnikusi állás

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. szeptember 17.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.
szeptember 20.
Az állás 2018. szeptember 21. napjától
tölthető be.
Érdeklődni a 49/542-004-es telefonszámon lehet.
A pályázatot az alábbi címre kérjük benyújtani: Derkovits Művelődési Központ
Mátyás Zoltán igazgató
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 2.
A borítékon kérjük a „Rendezvénytechnikus” munkakör megnevezését feltüntetni.
Mátyás Zoltán igazgató

Hirdetések

10. oldal

Évadzáró
horgászverseny
A Zabos Géza Horgász Egyesület 2018.
szeptember 15-én (szombaton) évadzáró
horgászversenyt szervez a sajószögedi Erdészeti tavon.
Program:
Gyülekezés: 7.00-tól
Sorsolás: 7.30-tól
Verseny: 8.00-11.00-ig
Eredményhirdetés, tombola: 11.30-tól
Nevezési díj: 1.000,- Ft/fő, mely a helyszínen fizetendő.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Makó Zoltán
versenyfelelős

Árverési hirdetmény

Önkormányzati tulajdonú
építési telkek értékesítése

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének
döntése alapján a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi, Tiszaújváros, Vörösmarty Mihály úton található építési telkeket:
Építési telkek adatai, javasolt árverési alapár
és a fizetendő árverési biztosíték
Ssz. HRSZ
Terület Árverési alapár
Árverési
(m2)
biztosíték
(Ft)
1
1493/5
1.400
12.600.000 Ft + Áfa 1.500.000
2
3
4
5

1493/34
1493/33
1493/3
1493/2

700
700
711
879

7.000.000
7.000.000
7.110.000
8.500.000

Ft + Áfa
Ft + Áfa
Ft + Áfa
Ft + Áfa

1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000

Az ingatlanokat árverésen értékesítjük a kihirdetett alapvételárról induló szabad licitálással. Licitálni a bruttó vételárra lehet.
Az építési előírásokról, a telkek műszaki jellemzőiről készített
részletes tájékoztató és 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 meghatalmazottjának jelenléte,
- a megadott összegű biztosíték befizetése és a befizetés igazolása,
- meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás benyújtása,
- az árverésen kizárólag a pályázók vagy meghatalmazottjaik
vehetnek részt.
Jelentkezési lap és a tájékoztató beszerezhető: Tiszaújvárosi
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda).
Megtekintés: egyénileg korlátlanul, a Polgármesteri Hivatal képviselőjének jelenlétében a helyszínen szeptember 6-án és 11-én
15:00-16:00 között biztosított.
Jelentkezési lapok benyújtási határideje:
2018. szeptember 19-én 12:00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán Bazsó Gábor munkatársnál (206. iroda).
Árverés ideje, helye:
2018. szeptember 20-án 10:00 órakor a Polgármesteri Hivatalban.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújvárosi Krónikában
is megjelenik lakossági apróhirdetése,
amennyiben azt a Tisza TV
Képújságában legalább
5 napra (2500 Ft)
legkésőbb kedden 12 óráig feladja.
Irodaházak, családi házak takarítását vállalom, esetenként
bébiszitterkedést is.
Érd.: 06-30/442-3542, 06-30/824-0138
Villamosmérnök vállalja matematika, fizika korrepetálását, felvételire való felkészítést középiskolások számára.
Érd.: 0670/884-9375
Albérlet kiadó!
Felújított 51 nm-es, 2 szobás földszinti lakás kiadó Tiszaújvárosban a Bethlen G. út 3. sz. alatt.
Érdeklődni a 0620/803-4457-es telefonszámon lehet.

Tiszaújvárosi frissen felújított, panorámás lakás kiadó
Építők útján kiadó 1. emeleti 2 szobás, teljesen felújított
és új bútorokkal berendezett 54 m2-es erkélyes téglalakás.

2018. szeptember 13.

Az Inno-Comp Kft.,
multinacionális, dinamikusan fejlődő, alapanyaggyártó társaság
Tiszaújvárosban keres

értékesítési munkatársat
Az alábbi feladatok ellátására keresünk új munkatársat
akár azonnali munkakezdéssel:
• vevőkkel történő kapcsolattartás
• vevői igények koordinálása, dokumentálása
• rendelések visszaigazolása
• fuvarszervezés
• export dokumentumok készítése
• számlázás
A pozíció elnyerésére esélyes pályázó:
• szakirányú végzettségű
• tárgyalóképes angol és/vagy német nyelvtudással rendelkezik
• kiváló kommunikációs készségekkel bír
• önálló és pontos munkavégzés jellemzi
Előny:
• műanyagiparban, hasonló területen szerzett pár éves tapasztalat
Amit az új kollegának kínálni tudunk:
• folyamatos szakmai fejlődés egy nemzetközi csapatban
• versenyképes jövedelem
• egyéb béren kívüli juttatások
• nyelvtanulási és más képzési lehetőségek
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és Ön megfelel
az elvárásoknak, kérjük, küldje el magyar és/vagy angol nyelvű önéletrajzát, motivációs levelét a következő postacímre vagy
e-mail címre:
• 3581 Tiszaújváros, Pf.:118.
• szucs.szilvia@innocomp.hu
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet:
+36 (49) 542-084 /121 mellék.
Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 25.
Polgár központjában lévő 2,5 szobás családi ház eladó vagy tiszaújvárosi 2 szobás lakásra cserélném 2. emeletig.
Érd.: 06-70/268-4204
Tiszaszederkényben 2 szobás, konyhás, fürdőszobás családi ház

Havi lakbér: 90.000 Ft

830 nm-es telken eladó.

Telefon: 06 20 2900 187

Érd.: 06-70/940-6827

Hegesztő, kőműves,
nehézgépkezelő,
csőelőkészítő köszörűs
szakmunka
azonnali munkakezdéssel,
versenyképes fizetéssel.
Munkavégzés helye:
Magyarország.
(A szállást, utazást a cég állja.)
Jelentkezés:
a 0620/479-9542-es
telefonszámon.

Sport

2018. szeptember 13.

Asztalitenisz

Régiós sikerek

Az U13 eredményhirdetésén balról jobbra: Mészáros Anett,
Fónagy-Árva Zsófia, Lövei Vanda (DVTK), Lipusz Réka
(Pegazus-Andornaktálya SE).
Szeptember 8-án a Miskolci Egyetem asztalitenisz csarnokában
rendezték meg az észak-magyarországi régió újonc asztalitenisz
bajnokságát. A Tiszaújvárosi SC versenyzői ezúttal is kiválóan
szerepeltek, két arany, két ezüst és egy bronzérmet sikerült begyűjteniük.
A lányok között Fónagy-Árva Zsófia remekelt, magabiztos játékot bemutatva az U11-es és az U13-as korosztályban sem talált
legyőzőre. Kiemelendő a szakosztály másik feltörekvő tehetségének, Mészáros Anettnek a teljesítménye, melynek U11-ben
második, U13-ban pedig harmadik helyezés volt az eredménye.
Az U13-as korosztályban a fiúk között ezúttal Mészáros Áron
képviselte a TSC színeit, aki a rá eddig kevésbé jellemző érett
és céltudatos játékkal egészen a döntőig menetelt. A döntőben
végül alulmaradt a nála esélyesebb egri ellenfelével szemben.

Labdarúgás

11. oldal

A végén csattant az ostor

A bajnokság 6. fordulójában
hazai pályán fogadta a Tiszaújváros a Cigánd együttesét.
A gyenge teljesítmény ellenére az utolsó percek hatalmas
akarásával sikerült itthon
tartani a három pontot.
Tiszaújváros - Cigánd 2-1 (0-1)
Tiszaújváros: 400 néző, Vezette: Kulcsár
(Kurinka, Farkas)
TFCT: Tóth - Fodor, Pap (Lipusz), Nagy
D., Faggyas, Bussy, Nagy P,. Kertész
(Lippai), Burics, Illés, Papp.
Cigánd: Gazsi - Répási, Kovács, Molnár,
Baksa, Zankó, Engel (Bokrós), Kis (Sánta), Varga, Angyal, Fodor.
43. perc: A 16-os előterében Molnár és
Kiss játszott össze, utóbbi beívelte a labdát a 11- es pont magasságába a védők
mögül befutó Fodornak, aki köszönte
szépen, és nem hibázta el a ziccert (0-1)
86. perc: Bussy ívelt be a jobb oldalról
a kapu előterébe. A vendégek nem tudtak
felszabadítani, a labda Illés elé került, aki
visszapasszolt az ötösön álló Pappnak,
aki nem vétette el a kaput (1-1)
92. perc: Nagy Péter a jobb oldalról, a
középpályáról lőtte a védők mögé a labdát, amire három hazai játékos is lecsapott. Papp mellel Faggyas elé játszott,
akinek kapáslövése még kijött a kapusról,

Távfutás

Bronzra repültek

A cigándiak szereztek vezetést az első félidő hajrájában...
leggyengébben, ennek ellenére hat ko- tudok mit mondani, az első találat után lőmoly helyzetünk is volt, melyek kimarad- hettünk volna még egy-két gólt és eldőlt
tak. Az utolsó percekben minden mind- volna a mérkőzés. Nem így történt, Ettől
egy alapon rúgtunk két gólt, és így azt szép a labdarúgás.
mondhatjuk, hogy szerencsés győzelmet
További eredmények:
arattunk. Mindezek ellenére azt mondom,
Eger - Jászberény 3-2
hogy ebből a győzelemből erőt kell meríFüzesgyarmat - DEAC 1-0
tenünk, és pontokat kell szereznünk ideGyöngyös - Szolnok 1-5
genben is.
Sényő - DVTK II. 2-0
Prisztács Tamás edzőasszisztens: Nem
Putnok - Tállya 0-2
SBTC - Sajóbábony 3-0
Következik a 7. forduló
2018. szeptember 16., vasárnap 15:30
Cigánd - Nyírbátor
ESMTK - Sényő
DVTK II. - Gyöngyös
Szolnok - Füzesgyarmat
Debrecen - Eger
Sajóbábony - Putnok
Tállya - Tiszaújváros
Jászberény - SBTC

Felemás

Elkezdődött az utánpótlás csapatok bajnoksága is. A tiszaújvárosiak idegenben,
Kazincbarcikán kezdtek. Felemásan.
U19
Kazincbarcika - Tiszaújváros 4-0 (2-0)
U17
Kazincbarcika - Tiszaújváros 1-3 (1-1)
Góllövők: Balogh, Lakatos, Kolompár

Bényei Szilárd, Bulitka László és Kánai Roland.
Az elmúlt hétvégén rendezték a 33. Wizz Air fèlmaratont Budapesten. A Duna két partján a rakpartokat érintő és a Margitszigetre is bevezető 21 km-es távon ezrek álltak a startvonalra,
hogy egyéniben vagy csapatban megméressék magukat. A tiszaújvárosi Kánai Rolandot is magába foglaló Achilleus van még
valaki? fantázianevű csapat az 501 váltó közül 1 óra 17 perc
4 másodperces időeredménnyel az előkelő harmadik helyen ért
célba.

Tenisz

Háromból egy

A MIVAS ellen kezdte meg a menetelést a harmadosztályú bajnokságban a Tiszaújvárosi Tenisz Klub, és a miskolci találkozón
7:2-re nyert. A győzelmeket Szentandrássy László, Kiss László,
Prókai Pál, Kórik László, Marosy Szilárd, valamint a Szentandrassy - Kórik és a Prókai - Kiss László páros szerezték.
Szeptember 8-án hazai pályán nem ment ilyen jól a MEAFC ellen (0:9), s egy nappal később a Kazincbarcika ellen sem (3:6).
A győzelmeket Gyuris Norbert, valamint a Gyuris-Nemes és a
Szentandrássy - Kórik páros szerezték.

A Sportcentrum eseményei
Szeptember 13. (csütörtök)
MLSZ Grassroots „C” edzőképzés				
			
Műfüves pálya
Szeptember 15. (szombat)
Labdarúgás
11.00 FCT- Ózdi KSE U19 bajnoki mérkőzés		
			
Füves pálya
13.00 FCT- Ózdi KSE U17 bajnoki mérkőzés		
			
Füves pálya
Szeptember 19. (szerda)
Kosárlabda
15.30 Phoenix KK- Hódmezővásárhelyi KSE U20 bajnoki
mérkőzés		
Játékcsarnok
18.00 Phoenix KK- Hódmezővásárhelyi KSE bajnoki
mérkőzés		
Játékcsarnok

... a végén mégis ők estek hanyatt.
ám a kipattanóra érkező Lipusz bombáját
már nem tudta hárítani. (2-1)
A sérült Hussein, az eltiltott Orosz és
Molnár nélkül még a fiatalokkal sem sikerült megtölteni a 18 fős keretet erre a
mérkőzésre. Visszakerült viszont a kezdőbe Fodor „Foci” Péter csapatkapitány,
aki meghálálta a bizalmat és győzelemre
vezette a csapatot.
Ellenfelünk az előző héten nagyarányú
vereséget szenvedett, de ez bennünket
jobban megzavart, az első 45 percben a
Cigánd akarata érvényesült, és a vezető
góljukat követően a második félidő elején
is több gólhelyzetet kihagytak. Ez a végén megbosszulta magát.
Gerliczki Máté vezetőedző: Az eddigi mérkőzések közül most játszottunk a

Az NB III Keleti csoport állása
1. ESMTK		
6
5
1
0
2. Jászberény		
6
4
1
1
3. Szolnok		
6
4
1
1
4. Sényő			
6
4
1
1
5. Füzesgyarmat		
6
3
2
1
6. Nyírbátor		
6
3
1
2
7. Tállya			
6
3
1
2
8. Eger 			
6
3
1
2
9. Putnok 		
6
2
1
3
10. Tiszaújváros		 6
2
1
3
11. Cigánd 		
6
2
0
4
12. Sajóbábony		
6
2
0
4
13. Debrecen		
6
1
2
3
14. SBTC		
6
1
2
3
15. DVTK II		
6
1
0
5
16. Gyöngyös		
6
0
1
5

Kosárlabda

Bajnoki menetrend

Elkészült a kosárlabda NB I/B Zöld csoportjának bajnoki menetrendje. 2018-ban a következő találkozókon bizonyíthatnak a
tiszaújvárosi fiúk.
Szeptember 14. péntek 17.00 Bajai Bácska - Phoenix
Szeptember 19. szerda 18.00 Phoenix - Hódmezővásárhely
Szeptember 30. vasárnap 17.00 Phoenix - SMAFC
Október 5. péntek 19.00 Salgótarján - Phoenix
Október 14. vasárnap 18.30 Győr - Phoenix
Október 28. vasárnap 18.00 Pápa - Phoenix
November 7. szerda 18.00 Phoenix - Alba Fehérvár
November 11. vasárnap 15.00 Újpest - Phoenix
December 1. szombat 18.00 Phoenix - Óbudai Kaszások
December 8. szombat 17.00 EKE Eger - Phoenix
December 14. péntek 18.30 KTE-Duna Aszfalt - Phoenix
December 19. szerda 18.00 DEAC U23 - Phoenix

10-4
18-7
15-6
12-8
8-6
10-6
12-9
10-9
10-8
10-10
9-15
6-15
9-11
7-10
5-13
5-19

16
13
13
13
11
10
10
10
7
7
6
6
5
5
3
1

Kajak-kenu

Sprint Aréna

A hétvégén rendezték meg a városi Dísztavon a kajak-kenu Sprint Aréna versenyt. Az eseményen a Tiszaújvárosi Vízi
Sportegyesület a következő eredményeket érte el.
Mk-1 gyermek leány U-8 kcsp.100 m: Andrássy Lujza Fanni 1. hely.
U-9 kcsp. 100 m: Tóth Anna 1.hely, Kohári Dóra 3. hely
U-10 kcsp. 100 m: Papp Elizabet 4. hely.
Mk-1 gyermek fiú U-11 kcsp. 100 m: Tagliatti Péter 4. hely.
K-1 kölyök fiú U-13 kcsp. 100 m: Andrássy Dénes 4. hely.
K-1 kölyök leány U-14 kcsp. 100 m: Tóth Eszter 3. hely.
Mk-1 kölyök fiú U-13 kcsp. 100 m: Mezei Balázs 2. hely.
K-1 kölyök fiú U-14 kcsp. 100 m: Császár Dávid 1. hely.

12. oldal

Autóbuszjáratok menetrendje a Tisza-szigetre

a „Hajdúk a szigeten” rendezvényre

2018. szeptember 15. (szombat)
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza-szigeten megrendezendő „Hajdúk a
szigeten” című rendezvényre ingyenes autóbuszjáratokat indítunk az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
közszolgáltató által az alábbi menetrend szerint:
Gyorsjárat (menetidő 10-15 perc):
Autóbusz-pályaudvarról indul: 12:00 – 19:00 óráig óránként
(utolsó járat 19:00 órakor indul).
Útvonal: Autóbusz-pályaudvar – Kazinczy út (Hotel) – Széchenyi út (Üzletsor) – Tisza-sziget bejárat.
Visszafelé a Tisza-sziget bejárattól a le- és felszállás után
azonnal indul: kb. 12:10 – 19:10 óráig minden egész órában.
Az utolsó járat 21:30-kor indul.
Tiszaszederkény – Tisza-part városrészt érintő járatok (menetidő 20-25 perc):
Autóbusz-pályaudvarról indul: 12:30, 16:30
Útvonal: Autóbusz-pályaudvar – Bethlen G. út – Rózsa út –
Szederkényi út – Bocskai út (iskola) – Bocskai út – Kossuth
út – Bajcsy-Zs. E. út 37. – Bajcsy-Zs. E. út 67. – Bocskai út
(posta) – Dózsa Gy. út (temető) – Tiszapart városrész - Tisza-sziget bejárat.
Visszafelé a Tisza-sziget bejárattól a le- és felszállás után
azonnal indul: 12:50, 16:50, 21:30 órakor.
Az autóbusz-pályaudvarról a járatok a 8. kocsiállásról indulnak.
Járatok Polgár – Tisza-sziget között: (menetidő 10-15 perc)
Polgárról a központi buszmegállóból a Tisza-szigetre: 12:30,
16:30, 17:30
Útvonal: Központi buszmegálló – Selypes buszmegálló
(12:35, 16:35, 17:35) – Tisza-sziget
Visszafelé a Tisza-sziget bejárattól a le- és felszállás után
azonnal indul: 16:15, 17:15, 21:15 órakor.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Rendezvények

2018. szeptember 13.

