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Támogat az Auchan

Tiszaújváros
babát vár

A Szucsányi házaspár második gyermekét várja.

Három színházi produkcióval, a Tündérpereputty zenés bábelőadással, a Riviéra vígjátékkal (képünkön Kovács Patrícia) és
a Csárdáskirálynő operettel zárult az idei Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál. Képriportunk az 5., oldalon.

Az Auchan Magyarország Kft. azzal a családbarát
kezdeményezéssel fordult Tiszaújváros önkormányzatához, hogy együttműködésükkel babaváró programot indítana településünkön, miszerint több mint
10 ezer forint értékű ajándékcsomaggal támogatnák
a 2019. június 1-je után született gyermekek szüleit.
- Nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek - mondta Szucsányiné Dudás Diána, aki a nyár végére várja második gyermekét. - Az elsőnél még csak sejtettük, hogy mire lesz szükség,
most már sokkal tudatosabbak vagyunk. Már tudjuk, hogy igazából mire is van szükség, amikor baba érkezik a családba, így
természetesen minden segítség jól jön.

Családbarát önkormányzat
Gyermeknap és Tisza Triatlon

A hétvégén kinyit a strand

Május 25-én, szombaton reggel kinyit a
strandfürdő. A szezonkezdetet a látogatók számára kevésbé látványos, az üzembiztonságot szolgáló műszaki beruházások
előzték meg. Ezekben a napokban már az
utolsó simításokat végzik a területen és a
hétvégére a helyére kerül a kalandmedence új csúszdája is, ami hasonló a régihez,
ám korszerűbb és színvilágában is új. A
strand minden nap 9-19.30 között tart nyitva, a jegyárak 10%-kal emelkedtek, ám ez
a tiszaújvárosi lakosokat nem érinti, a helyi kedvezmény továbbra is érvényesíthető
- tudtuk meg Szénégető Istvántól, a Tiszaújvárosi Gyógy-, és Strandfürdő üzemvezetőjétől. A hétvégi strandnyitányon startol el a kétnapos Tisza Triatlon, vasárnap
pedig a medencézés mellett ezernyi játékos programmal, színpadi produkcióval,
ingyenes egészségügyi szűrésekkel várják
a városlakókat a Játék és Egészség - Gyermek- és Családi napon.

Tiszaújváros önkormányzata eddig is családbarát politikát folytatott, hiszen a Tiszaújvárosban gyermeket vállaló családokat jelenleg egyszeri 15 ezer forintos születési támogatással, valamint
3 x 50 ezer forint életkezdési támogatással segíti.
- Mivel Tiszaújvárosnak is fontos, hogy minél több gyermek szülessen és ezáltal fiatalodjon városunk, így minden olyan kezdeményezést támogatunk, ami a fiatalokat, a gyermekvállalókat érinti
- mondta dr. Kardos András aljegyző, a döntéshozó testületi ülésén. - Éppen ezért a képviselő testület úgy határozott, hogy az önkormányzat, indításként 300 ezer forinttal csatlakozik az Auchan
babaváró programjához.

Babaápolás, babagondozás

Az új csúszda a domb nevet kapta.

Itt volt a keresőóriás

Frissül a város
utcaképe

Hétfőn délelőtt városunk utcáin is megjelentek a google kamerái, a keresőóriás április és május folyamán frissíti Magyarország nagyobb városainak utcaképét. A google street view képeit
rögzítő autóra többen is felfigyeltek, amikor a Szent István úton
parkolt le. A google egyébként kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére, így a képeken felismerhető arcokat és a
rendszámokat automatikusan elhomályosítják.

Az elfogadott program szerint 2019. június 1-jétől a miskolci
Auchan áruházak és Tiszaújváros önkormányzata 150 db, elsősorban babaápolási, babagondozási termékeket tartalmazó ajándékcsomagot biztosít a tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező és
életvitelszerűen Tiszaújvárosban élő szülők számára. Mivel a
városban évente közel 130 gyermek születik, így minden jogosultnak elérhető lesz a csomag.
- Az Auchan törekszik arra, hogy lehetőségeinkhez mérten segítsük a helyi közösségeket és részt vállaljunk a hétköznapjaikból - nyilatkozta lapunknak Szupkai Mihály, az Auchan Magyarország Kft. senior menedzsere. - Sok kisgyermekes család vásárol nálunk, ezért ismerjük az igényeket, tudjuk, hogy nagy anyagi beruházással jár, ha egy újszülött érkezik a családba. Igyekszünk olyan termékekkel segíteni őket, amiknek valóban hasznát tudják venni a szülők a hétköznapokban, ami valóban segítség egy gyermek érkezésekor.
A csomag átvételére jogosító, az Auchan Magyarország Kft. által kiállított kupon a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálatánál vehető majd át. Az ajándékcsomag átvételére a szülő a gyermek születési anyakönyvi
kivonatának kiállításától számított 30 napon belül jogosult. A
kupon mindkét miskolci Auchan áruházban beváltható lesz.
ema
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Ítélet a tésztaüzemi baleset ügyében

Gyógyszertári ügyelet

A Tiszaújvárosi Járásbíróság
május 17-én hirdetett ítéletet annak a két vádlottnak az
ügyében, akik annak ellenére dolgoztatták a sértettet a
meghibásodott tésztadagasztó géppel, hogy annak hibás
állapotáról mindketten tudtak.
A megállapított tényállás szerint a vádlottak egy-egy - egymással kapcsolatban álló - tiszaújvárosi cég ügyvezetői voltak,
melyek közül az egyik tésztafélék gyártásával foglalkozott. Az ügyvezetőként
dolgozó vádlottak így felelősek voltak az
üzemben használt gépek műszaki állapotáért és jogosultak voltak utasítást is adni
az ott dolgozóknak.
Az üzem egyik tésztadagasztó gépe azonban meghibásodott, melyről a vádlottak
tudtak. A gép ugyan működőképes volt,
de tartálya fedelének felnyitásakor az
úgynevezett biztonsági kapcsolók nem
léptek működésbe, így a gép nem állt le,
hanem tovább dolgozott. Ebben a formában tilos lett volna üzemeltetni a dagasztógépet, hiszen munkavédelmi szempontból nem voltak adottak a biztonságos működés feltételei.
A sértett azonban azt az utasítást kapta
az egyik vádlottól, hogy ezzel a meghibásodott géppel dolgozzon. Amikor a sértett felnyitotta a gép tartályát, a biztonsági
kapcsolók hiányában az nem állt le, ami-

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot május 26-ig (vasárnapig) az
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688),
majd május 27-től (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út
1/A., tel.: 20/400-1952) 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 8-17		
8-12
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
Remény Gyógyszertár
8-17		
8-12
Tisza Gyógyszertár
8-15
8-20		
8-20

Fél- félmilliós büntetések

Az ítélet nem jogerős. (Felvételünk 2018 őszén készült.)
kor pedig a tartályba nyúlt, a forgásban
lévő tengelyek leszakították a bal alkarját. A vádlottak munkavédelmi eszközt
sem biztosítottak a sértettnek és megfelelő balesetvédelmi oktatásban sem részesítették.
A csonkolásos sérülés orvosi beavatkozás hiányában akár a sértett halálához is
vezethetett volna. Az alkar elvesztésével
járó sérülés maradandó fogyatékosságot
okozott.
A vádlottakat maradandó fogyatékosságot okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés elkövetése
miatt mondta ki bűnösnek a járásbíróság,

Közlekedésrendészeti verseny

melyért fejenként 540.000,- forint pénzbüntetésre ítélte őket. A büntetés kiszabása során a bíróság azt is figyelembe vette, hogy a vádlottak büntetlen előéletűek.
Az eljárás során keletkezett több mint 1,5
millió forint bűnügyi költséget a vádlottak kötelesek megfizetni.
A bíróság ítélete nem jogerős, az ellen a
vádlottak és védőik fellebbezést jelentettek be, az ügyész három nap gondolkodási időt tartott fenn nyilatkozata megtételére. Az ügy a Miskolci Törvényszéken
folytatódik.
(Forrás: Miskolci Törvényszék)

Tiszaújvárosi rendőrsiker

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Balesetmegelőzési Bizottság május 17-én rendezte meg a IX. Megyei Szakmai Közlekedésrendészeti Versenyt, melyen a közterületen szolgálatot teljesítő rendőri állomány
szakmai ismeretét, vezetéstechnikai tudását több területen, így rendőr-motorkerékpáros, járőr-gépkocsivezető és karos forgalomirányító kategóriában mérték fel.
A versenyen elméleti és gyakorlati tudásukról adtak számot a versenyzők, vezetéstechnikai pályán mérték össze tudásukat és gyakorlati feladatokat teljesítettek.
A megmérettetésen a Tiszaújvárosi Rend-

Hajó
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik májusi 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.

őrkapitányságot a Közlekedésrendészeti Alosztály baleseti helyszínelői, Vajas
Norbert zászlós (jobbra) és Pajtók Zsolt
főtörzszászlós képviselték.
Mindkét tiszaújvárosi helyszínelő kiemelkedően helytállt, járőr-gépkocsivezető kategóriában Vajas Norbert II. helyezést, karos forgalomirányító kategóriában Pajtók
Zsolt III. helyezést ért el. Kiváló szakmai
tudásuk és felkészültségük eredményeként
csapatban az előkelő I. helyezés érdemelték ki.
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

Egyházi hírek
Római katolikus

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Templomban
kedden, csütörtökön, pénteken és szombaton a szentmisék
18.00 órakor, szerdán 08.30 órakor kezdődnek. A vasárnapi
szentmise kezdete 11.00 óra.
A májusi litániák kezdete kedd, szerda, csütörtök, péntek,
szombat: szentmisék után, hétfő: 18.00 óra, vasárnap 10.30
óra.
Szentségi felkészítő pénteken a bérmálkozók részére 16.00
óra, helyszíne a templom.
Május 25-én, szombaton a bérmálkozóknak szent gyónás és
bérmálkozási próba. A bérmálkozás időpontja május 26. 11.00
óra.
Júniustól kezdve a keresztelők minden hónap 3. vasárnapján
lesznek.
Akinek születésnapja, névnapja, házassági évfordulója van
májusban, jelezze a plébánián (ünnepeltek szentmiséje a hónap utolsó vasárnapja helyett ebben a hónapban a bérmálkozás miatt június első vasárnapján lesz).
Minden héten kedden 18.30-tól énekkari próba.
Napközis tábort szervezünk a tiszaújvárosi plébánián június
17-21. között, reggel 8.00-tól -16.00 óráig. Várjuk a gyermekek és azon szülők jelentkezését május 31-éig, akik részt szeretnének venni, illetve szülőként szívesen segítenek a tábor lebonyolításában.
Plébániairoda nyitvatartási idő: Hétfő: 09.00 -11.00, Kedd:
09.00 - 13.00, Szerda: 09.00 -13.00, Csütörtök: 15.30 - 17.30,
Péntek: 15.30 - 17.30.

Református

Tiszaújváros
Május 23-án, csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra kezdődik.
Május 26-án, vasárnap 11.00 órakor istentisztelet lesz. Az alkalommal párhuzamosan az imateremben a gyermekek számára foglalkozást tartunk.
Tiszaszederkény
Május 26-án, vasárnap 10.00 órakor kezdődik az istentisztelet.
Sajószögeden május 26-án 9.00 órakor istentisztelet lesz.

Görögkatolikus

Pénteken 17.30 Akathisztosz Hymnosz (Dicsérőének az Istenszülő Szűz Máriához). Szombaton 7.45 Szent Liturgia. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia, 17.30 vecsernye. Hétfőn 17.30 paraklisz. Szerdán 8.00 Szent Liturgia, 17.30 paraklisz.
„Bánatunk végtelen, mert itt hagytál bennünket hirtelen.”
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy

Kóré Lajos

életének 58. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Hamvasztás utáni temetése 2019. 05. 24-én (péntek)
12 órakor lesz a római katolikus templom altemplomában.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk,

Vermes Lászlóné
született Simon Piroska

súlyos betegségben, életének 85. évében elhunyt. Temetése 2019. május 23-án, csütörtökön 13 órakor lesz a római
katolikus altemplomban.
A gyászoló család
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Aktuális

Jobbik kampány

Majális a Festék csodákban

A Tisza-szigeten tartotta családi napját a Jobbik, de politizáltak is a résztvevők

Majálist tartott a Festék csodák a hétvégén. Az üzlet a Tiszaújvárosi Ipari Parkban
akciókkal, újdonságok bemutatásával várta az érdeklődőket. De nem csak a felnőtteket várták az üzlet előtti parkolóba. Amíg a szülők
tájékozódtak az újdonságokról, a gyerekek sem unatkoztak, pónit simogattak és ugráló várban játszhattak.
- Azt gondolom a mi feladatunk a kereskedelem mellett a szolgáltatás is - mondta
Taskó István, a Festék csodák ügyvezető
igazgatója. - Fontosnak tartom, hogy a vásárlókat megfelelően tájékoztassuk, hiszen
csak akkor fognak hozzánk bizalommal
fordulni. Most különösen fontos nekünk,
kereskedőknek a szerepünk, hiszen tudjuk,
hogy egyre nagyobb szakemberhiány sújtja az építőipart, így sokszor az ingatlantulajdonosoknak saját maguknak kell azokat a kivitelezéseket elvégezni, amit jobb
esetben a burkolónak vagy a festőnek kellene. Sokszor a tulajdonos nem is tud máshoz fordulni felújítási tanácsért, csak a kereskedőhöz. A tapasztalatok egyre inkább
azt mutatják, hogy szerencsére az emberek megveszik a minőségi alapanyagokat a
felújítási, bővítési munkálatokhoz. Nem az
a cél, hogy kevés pénzből épüljön, szépüljön a ház, a lakás, hanem, az hogy tartós és
jó minőségű anyagokból készüljön.
Tiszaújvárosban, bár elvétve akadnak
még használt eladó, kiadó ingatlanok, de
egyre kevesebb a kínálat, a kereslet pedig
folyamatosan nő.

Bérfelzárkóztatás,
migránskérdés

Családi napot tartott a hétvégén a Jobbik helyi
szervezete a Tisza-szigeten. A szórakozás mellett a
fő téma a május 26-ai európai parlamenti választások voltak.
A párt fontos feladatának a migrációval szembeni hatékony
szembeszállást tartja. Erről és a béruniós programról is beszélt
Sneider Tamás, a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnöke,
aki meghívott vendégként vett részt a szombati eseményen, előtte pedig utcafórumot tartott a Tisza ABC előtt.
- Elmondható, hogy a Jobbik programja szinte a tiszaújvárosiakra íródott - nyilatkozta lapunknak az elnök. - Jól látható, hogy
országos és helyi szinten is egyre több munkavállaló hagyja el
hazánkat az alacsony bérek miatt. A másik oldalon pedig több
ezer migráns munkás érkezik a térségbe. Ezért a Jobbik azt üzeni a választópolgárainknak, hogy május 26-án, vasárnap menjenek el szavazni és juttassanak be minél több jobbikos képviselőt
az Európa Parlamentbe, hogy dolgozhassunk azért, hogy a bérfelzárkóztatási programunk valóra váljon. Miszerint a magyar
fizetéseket közelíteni kell a nyugati bérekhez, hogy a szeretteinknek ne kelljen kimenni külföldre, és helyettük ne hozzanak
idegeneket Magyarországra - mondta az elnök.
Ema
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Veszélyes anyagok

Kilenc tonna hulladék
Sokszor az ingatlantulajdonosoknak
kell elvégezni a szakipari munkákat.
(Illusztráció)

Akciókkal, újdonságok bemutatásával várták az érdeklődőket.
- Jelenleg mindössze három újépítésű lakás vár gazdára a tiszaújvárosi ingatlanpiacon - tudtuk meg Kormos Attilától, a
Tisza Ingatlan és Hitelközvetítő Kft. ügyvezető igazgatójától. - A kínálat nagyon
nincs összhangban a kereslettel, és ennek
köszönhető, hogy igencsak elszabadultak
az ingatlanárak a városban. Természetesen a bevezetett Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) is megtette hatását, de Tiszaújvárosban az is nehezíti a helyzetet, hogy az óriási beruházások
rengeteg munkaerőt vonzanak ide. Százasával érkeznek majd a MOL-nak dolgozó, gyárat építő munkavállalók, akik elsősorban itt a városban szeretnének albérletet találni. Ez hatalmas feladat, hiszen
emlékszünk rá, hogy közel két évvel ezelőtt a gumigyár építésére érkező dolgozók elszállásolása is problémát okozott.
Most pedig az akkori dolgozói létszámnak a többszöröse érkezik. Nagyon sokan befektetés céljából vásárolnak ingatlant. Volt például egy budapesti cég, amelyik ötösével vásárolta a lakásokat. Ezért
vannak nehéz helyzetben a városi vásárlók, akik saját használatra szeretnének lakást, házat venni, mert vagy nincs, vagy
csillagászati áron juthatnának hozzá. A
városban a négyzetméter árak nagyon bő
skálán mozognak. A legolcsóbb ingatlanok 230-240 ezer forintos négyzetméter
áron kelnek el, a legdrágábbaknak pedig

Útlezárások
szombaton és vasárnap
Tisztelt Városlakók!

Ezúttal is az elektronikai berendezések vitték a prímet.
Sikeresnek nevezhető az önkormányzat és az Ecomissio Kft. idei első veszélyes-hulladék begyűjtési akciója. Négy nap alatt kilenc tonna veszélyes
anyagtól szabadult meg a lakosság, illetve néhány
intézmény.
Április első négy napján más-más helyszínen várták az Ecomissio konténerei, hogy megtöltsék őket. Nem hiába, hiszen 9.008
kg veszélyes hulladék gyűlt össze.
Ennek több mint egyharmadát (3.210 kg) az elektronikai berendezések adták. Meglepően sok - 2.020 kg - gyűlt össze festékekből, azok göngyölegeiből, s a leadott autógumi is közelített
a 2 tonnához (1.890 kg). Még egy hulladékféleség érte el a tonnás nagyságrendet, háztartási vegyszerekből és azok csomagolóanyagaiból 1.110 kg gyűlt össze. További egy hulladékfajta
ért el tetemes mennyiséget, háztartási olajból, zsírból 710 kgot adtak le.
Ezután már kis tételek következnek: elem, akkumulátor (34 kg),
növényvédő szerek (20 kg), fénycsövek (14 kg). Ritkán fordul
elő, hogy valamilyen hulladékból „egy szemet” se adjanak le,
ezt most két hulladékfajta is produkálta, a fáradt motorolaj, illetve a kozmetikumok.
Az első negyedéves begyűjtés, megsemmisítés mintegy nettó
740 ezer forintba kerül. Az Ecomissio ugyanakkor éves szinten
1 millió forintos támogatást ad a „Zöldülő Tiszaújváros” programra.
f.l.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019. május 25-én, szombaton
13:00 - 18:00-ig, míg május 26-án, vasárnap 9:00 - 17:00-ig
bonyolítjuk le a XXVIII. Tisza Triatlon versenyt.
A verseny központja a termálfürdőben lesz. A verseny kerékpáros számát a Lévay (a Spar és a Szent István úti körforgalom között) - a Szent István (a körforgalomtól az Örösi útig)
, az Örösi és a Kesznyéteni utakon rendezzük meg. Kérjük,
hogy ezen az útvonalon a fent jelzett időpontokban ne parkoljon, és ne közlekedjen, hogy a versenyt balesetmentesen tudjuk lebonyolítani. A Lévay és Szent István úton a keresztirányú áthaladást átengedő pontokon biztosítjuk.
A verseny futószámát a termálfürdő és a tiszaszederkényi volt
általános iskola közötti útszakaszon bonyolítjuk le, ezért kérjük, hogy ezt az útvonalat a verseny ideje alatt ne használják.
Kerülési lehetőség az ipari parkon keresztül lehetséges
ÚTLEZÁRÁSOK:
Szombaton ( 2019. május 25.)
Lévay út, Szent István út, Örösi út és Kesznyéteni út 13:00tól 18:00-ig.
Vasárnap (2019. május 26.)
Lévay út: 09:00 - 17:00, Szent István út: 09:10 - 17:00, Örösi
út és Kesznyéteni út: 09:40 - 17:00.
Mindkét napon rendezők és rendőrök fogják irányítani a forgalmat, és igény esetén további információval fogják Önöket
ellátni. Kérjük, hogy együttműködésükkel segítsék a rendezvény sikeres lebonyolítását.

több mint 400 ezer forint a négyzetméter
ára. Én azt szoktam ajánlani, hogy inkább
olyan ingatlant vásároljon a vevő, amit fel
kell újítani, hiszen akkor a saját igényeire alakítja a lakást, de persze ehhez szükség van pénzre, időre és nem utolsó sorban szakemberekre. Akadnak természetesen olyan vásárlók is, akik azt mondják,
hogy inkább drágábban jobbat vesz, mert
nincs kapacitása, ideje felújítani.
Akik befektetésből ingatlant vásárolnak,
többnyire készpénzzel fizetnek, a hitelkonstrukciók is kedvezőek.
- Annak ellenére, hogy már egészen minimális feltételekkel, 130 ezer forintos nettó jövedelemmel és három hónapos munkaviszonnyal lehet hitelt igényelni, az a
tapasztalat, hogy óvatosak az emberek nyilatkozta lapunknak Bóta Anita, a Budapest Bank fiókvezetője. - A kiszámíthatóbb konstrukciókban gondolkodnak,
hosszabb, öt-, tízéves futamidőket választanak az ügyfelek. A leggyakrabban lakásvásárlásra vesznek fel hitelt az emberek, de a felújítási és bővítési hitelek is
népszerűek. Felújításra fordíthatók a szabad felhasználású hitelek is, de elérhetők
nálunk az úgynevezett energetikai hitelek
is, amit akár nyílászáró- vagy kazáncserére is fel lehet használni. Ehhez a kamatmentes hitelhez mindössze 20 százalékos
önerő szükséges.
ema

Mindkét napon állandó, rendőri irányítással történő áthaladást
biztosítunk:
• a Kertvárosból a régi városrészbe a Bethlen Gábor út és
Lévay út kereszteződésében (református templom, Castello
Cukrászda)
• a Kertváros keleti és nyugati része között, a Margit sétány és
a Szent István út kereszteződésében
• Tiszaszederkény és Tiszaújváros között
Külön felhívjuk a SPAR-vásárlók figyelmét, hogy a verseny
ideje alatt az áruházhoz legközelebb a Sajó úton tudnak parkolni.
Bízunk megértésükben, és köszönjük, ha türelmükkel hozzájárulnak immár 28. éves rendezvényünk sikeres lebonyolításához!
Tisztelettel:
		

		

Lehmann Tibor
a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnöke
főrendező

Eurovoks

4. oldal

Az Európai Parlament tagjainak magyarországi választása
2019. május 26.
SZAVAZÓKÖRÖK
Tiszaújváros

Szavazókör
1.
Művelődési ház
(Bocskai utca 33.)
2.
volt általános iskola
(Dózsa Gy. utca 2.)
3.
Tisza-parti Szabadidő Ház
(Neumann J. utca 1.)
4.
Középiskolai kollégium
(Munkácsy Mihály út 26-28.)
5.
Kazinczy Református Ált. Iskola
(Munkácsy Mihály út 18.)

6.
Brassai középiskola
(Rózsa út 10.)
7.
Szent István Katolikus Ált. Iskola
(Rózsa út 12.)
8.
Derkovits Kulturális Központ
(Széchenyi út 2.)
9.
Városi Könyvtár
(Széchenyi út 37.)
10.
Tündérkert óvoda
(Alkotmány köz 1/A.)
11.
Felnőtt háziorvosi rendelő
(Bethlen Gábor út 11-13.)
12.
Hunyadi iskola
(Alkotmány köz 2.)
13.
Tiszavirág Idősek Klubja
(Mátyás király út 34.)
„14.
Széchenyi iskola
(Deák Ferenc tér 16.)”
15.
Széchenyi iskola
(Deák Ferenc tér 16.)
16.
Szivárvány óvoda
(Pajtás köz 13.)
17.
Mozgáskorlátozottak egyesülete
(Erzsébet tér 28.)

Akadálymentességgel kapcsolatos megjegyzés

Szavazókörhöz tartozó utcák

Igen

Ady Endre utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Bakrak tanya, Kossuth Lajos
utca, Lorántffy tér, Petőfi Sándor utca, Táncsics Mihály utca

Arany János utca, Bocskai István utca, Dohány utca, Dózsa György utca, Gát utca, Hunyadi utca, Rákóczi utca, Szabadság utca, Vásárhelyi
Pál út, Vasvári Pál utca, Zrínyi Miklós út
Bánki Donát utca, Bláthy Ottó utca, Csikász köz, Halász köz, Honvéd
út, Jedlik Ányos utca, Kisfalud utca, Külterület, Mezőcsáti út, NeuNem
mann János utca, Pákász köz, Révész köz, Salaktér, Sulymos utca, Szigonyos köz, Tiszavirág utca, Verebély László utca, Vizafogó köz
Igen, a hátsó be- Irinyi János út, Lévay József utca páratlan, Munkácsy Mihály út páros
járat akadálymen- 20-tól végig, Rózsa út páros 2-8-ig, Szederkényi út páratlan 17-től vétes
gig
Bay Zoltán utca, Debreceni út, Farkas Kálmán utca, Huszár Andor utca, Kandó Kálmán utca, Liszt Ferenc utca , Lorántffy Zsuzsanna utca,
Nem
Munkácsy Mihály út páros 2-18-ig, Perényi Péter utca, Szederkényi út
páratlan 1-15-ig, Szederkényi út páros, Teleki Blanka út, Tisza út páratlan, Tisza út páros 2-4-ig, Zagyvai Béla utca
Babits Mihály út, Bethlen Gábor út páros 10-től végig, Egressy Béni utca, Gátőrház, Karinthy Frigyes utca, Kazinczy út páros 14-től véIgen
gig, Kosztolányi Dezső utca, Lévay József utca páros 2-től 58-ig, Sajó
út, Szemere Bertalan utca, Tompa Mihály utca, Tóth Árpád út, Vörösmarty Mihály út
Nem

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Béke út páratlan 9-től végig, Építők útja páros, Juhar köz, Rózsa út
páratlan,
Rózsa út páros 10-től végig
Béke út páratlan 1-től 7-ig, Építők útja páratlan, Kazinczy út páratlan,
Kazinczy út páros 2-től 12-ig, Munkácsy Mihály út páratlan, Széchenyi út, Tisza út páros 6-tól végig. Átjelentkezettek és települési szintű
lakcímmel rendelkező választópolgárok szavazóköre
Árkád sor, Barcsay Jenő tér, Bartók Béla út, Bethlen Gábor út páratlan 1-től 19-ig, Bethlen Gábor út páros 2-től 8-ig, Erdei út, Tűzoltó utca, Vasútállomás, Vegyészek útja
Árpád út páratlan 1-től 7-ig, Deák Ferenc tér páratlan 1-től 3-ig, Szent
István út páratlan 1-től 19-ig, Szent István út páros 2-től 26-ig, Városház tér
Bethlen Gábor út páratlan 21-től végig, József A. út páratlan 1-től 7-ig,
Lévai József utca páros 60-tól 64-ig, Margit sétány páratlan 25-től végig, Margit sétány páros 26-tól végig, Pajtás köz 1-től 7-ig, Szent István út páratlan 21-től 31-ig, Szent István út páros 34-től végig, Szent
László út, Templom út, Zita utca páros 24-től végig, Zita utca páratlan
25-től végig

Nem

Mátyás király út, Örösi út páros 2-től 8-ig

Igen

Alkotmány köz, Bolyai János köz, Örösi út páros 10-től 32-ig

Igen

Árpád út páros 2-től 16-ig, Árpád út páratlan 9-től végig, Hajdú tér 2.

Igen

Árpád út páros 18-tól végig, Deák Ferenc tér páros, Hajdú tér páratlan
7-től végig, Örösi út páros 34-től 44-ig

Igen

Hajdú tér páratlan 1-től 5-ig, József A. út páratlan 9-től végig, Örösi út
páros 46-tól 56-ig, Pajtás köz páratlan 9-től végig

Igen

Bélahalma utca, Erzsébet tér, Izabella utca, Király köz, Krisztina utca, Lévay József utca páros 66-tól végig, Margit sétány páratlan 1-től
23-ig, Margit sétány páros 2-től 24-ig, Örösi út páratlan, Örösi út páros 58-tól végig, Sarolta utca, Sulymoshát utca, Szent István út páratlan 33-tól végig, Tárnok utca, Zita utca páratlan 1-től 23-ig, Zita utca
páros 2-től 22-ig

2019. május 23.

A 2019. évi európai parlamenti képviselők magyarországi választásával
kapcsolatos tudnivalók
Szavazás
Szavazni 2019. május 26-án (vasárnap) 06.00 órától 19.00
óráig személyesen lehet.
A választópolgárnak igazolnia kell:
személyazonosságát
• magyar személyazonosító igazolvánnyal (régi típusú, könyvecske formájú magyar személyazonosító igazolvány vagy
magyar ideiglenes személyazonosító igazolvány is elfogadható),
• magyar útlevéllel (magyar ideiglenes útlevél is elfogadható),
• magyar vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal)
és lakcímét
• lakcímkártyával,
• régi könyv alakú személyazonosító igazolvánnyal, amen�nyiben tartalmazza a lakcímet
vagy személyi azonosítóját
• lakcímkártyával.
Szavazni csak érvényes okmányokkal lehet, ezért fontos,
hogy a szavazást megelőzően még időben ellenőrizzék ezek
érvényességét!
Nem szükséges, de megkönnyíti a szavazatszámláló bizottság munkáját, ha az értesítőt is magukkal viszik, és azt felmutatják.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. A szavazóköri névjegyzékbe a szavazás napján választópolgárt felvenni
nem lehet. A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapot, az átvételt aláírással igazolja.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő egy listára lehet, tollal írt, két egymást metsző vonallal, X
vagy + jellel.
Átjelentkezés
Ha a szavazás napján Magyarországon, azonban a lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. Átjelentkezési kérelmet 2019. május 22-én 16.00 óráig a
www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen
a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodánál nyújthat
be. A választópolgár levélben vagy ügyfélkapus azonosítás
nélkül elektronikus úton május 22-én 16.00 óráig, személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással elektronikus úton május
24-én 16.00 óráig kérheti visszavételét a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe.
A helyi választási iroda vezetője az átjelentkezéssel szavazó
választópolgárt felveszi az érintett település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, és törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből. Így a választópolgár kizárólag abban
a szavazókörben adhatja le szavazatát, ahova átjelentkezett.
Átjelentkezéssel szavazók, illetve települési szintű lakcímmel rendelkezők a 08. számú szavazókörben (Derkovits Művelődési Központ, Széchenyi út 2.) szavazhatnak.
Mozgóurna igénylése
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt nem tud
elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát igényelhet a lakcímére, átjelentkezés esetén a tartózkodási helyére, vagy a lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti szavazókör területén található egyéb címre.
A mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül elektronikus úton
legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig, személyesen vagy
ügyfélkapus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019.
május 24-én 16.00 óráig, vagy 2019. május 24-én 16.00 órát
követően ügyfélkapus azonosítással legkésőbb 2019. május
26-án 12 óráig, illetve az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem
rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. május 26-án,
legkésőbb 12.00 óráig kell benyújtani.
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazóhelyiségben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával.
A választási iroda a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos
döntéseiről értesíti a kérelmezőt. Amennyiben a választási
iroda a kérelmet elutasítja, úgy az - az indokolásban megjelölt ok kijavítását követően - ismételten benyújtható.
A választással kapcsolatos részletes tájékoztatásért kérjük,
hogy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt!
Helyi Választási Iroda

Oktatás/Kultúra

2019. május 23.

5. oldal

Folytatódik a megmérettetés

Szakmai tárgyakból vizsgáznak

A múlt héten folytatódtak az érettségi vizsgák. A választható tantárgyakból adtak számot tudásukból
a végzős diákok.
A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégiumban a biológia,
a földrajz, az informatika és a közgazdaságtan
következett, a Szerencsi Szakképzési Centrum
Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában pedig az ágazati
szakmai érettségi mellett elkezdődtek a szakmai vizsgák is.
Az érettségi második hete nyugodtan telt az elsőhöz képest, hiszen a vizsgaidőszak első hete
nem volt zökkenőmentes, ugyanis a matematika érettségi miatt országosan petíciót indítottak
a diákok, mert szerintük nem középszintnek feleltek meg a feladatok. Azt szerették volna elérni, hogy vigyék le a ponthatárokat. Az Oktatási Minisztérium reagált a kérésre, miszerint
nem tartják nehezebbnek a feladatsort az előző
évekhez képest, így nincs lehetőség a pontha-

tárok megváltoztatására. Majd egy nap múlva
ismeretlen tettes ellen feljelentést tett az Oktatási Hivatal a történelem írásbeli feladatok kiszivárogtatása miatt, miszerint a középszintű
történelem érettségi feladatsor esszétémáit egy
közösségi oldal zárt csoportjában valaki közzé
tette. ( Néhány nappal később megtalálták azt
a férfit, aki kiszivárogtatta az érettségi feladatokat. A gyanúsított az egyik nyomda alkalmazottja, aki beismerő vallomást tett.)
- A töriről én is hallottam - mondta Báró Anita,
aki a Brassaiban végez ügyviteli titkár szakon.
- Bár csak azután, hogy megírtam és hazamentem, akkor hallottam, mi történt. Én nem láttam
előtte a feladatokat, annak ellenére jól sikerült.
Attól féltem, hogy újra kell majd írni, de szerencsére nem kellett.
A múlt héten, szerdán írták a szakgimnáziumban végzők a szakmai érettségit, ők az ügyviteli titkárok, elektronikai technikusok, gépgyártásipari technikusok. Nekik a szakmai ismeretek a kötelezően választható ötödik tantárgy,

Ki „fázott”, ki nem az érettségin.

Három színházi produkcióval, a
Tündérpereputty zenés bábelőadással, a Riviéra vígjátékkal és a Csárdáskirálynő operettel zárult az idei
Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál.

Alaposan fel kellett készülni. Elemózsiából is.
amiből érettségizniük kell. Azonban hiába adnak számot tudásukról a szakmai ismeretekből is, ez arra elég, hogy a vizsgaidőszak végén egy érettségi bizonyítvány lesz a kezükben,
szakmát csak a következő év végén, a technikum elvégzése után kapnak. A szakgimnázium
három szakmacsoportjában összesen harmincan vizsgáznak. Ők többnyire maradnak még
egy évet, hiszen a munkaerőpiacon történő elhelyezkedéskor nagyban segíti őket, hogy már
van egy szakma a zsebükben.
- Május 16-án kezdődtek a szakmai vizsgák,
ahol a tizenharmadik évfolyamos technikusok és az egykori szakmunkásképzősök, azaz
a mostani szakközépiskolások teszik le a szakmai vizsgákat, összesen 92-en - nyilatkozta lapunknak Vass Mátyás, a Brassai igazgatóhelyettese. - A szakközépiskolások, akik ipari gépésznek és a villanyszerelőnek tanulnak, a sikeres vizsga után már munkába állhatnak vagy
tovább is tanulhatnak. Ha úgy gondolják, hogy

szeretnének egy második szakmát is, akkor esti tagozaton, felnőttképzés keretein belül második OKJ-s képesítést is szerezhetnek ingyenesen. A felnőttoktatásra igen nagy az érdeklődés,
ami azt jelenti, hogy több mint 10 osztályban
tanulnak most is. Elsősorban a környéken keresett szakmákat választják, az elektronikai technikust, a villanyszerelőt, a hegesztőt, a központi fűtés- és gázhálózat rendszerszerelőt. A tapasztalat az, hogy a cégek is ösztönzik a dolgozóikat arra, hogy minél több szakmát szerezzenek, minél sokoldalúbbak legyenek, hiszen akkor több munkaterületen is tudják alkalmazni a
munkavállalókat.
Az írásbeli után gyakorlati és szóbeli megmérettetés következik. Az írásbeli érettségi időszak május 24-én zárul. A kijavított feladatlapokat június első hetében nézhetik meg a diákok. A szóbeli vizsgák emelt szinten június
5-én, középszinten június 17-én kezdődnek.
ema
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Programajánló

2019. május 23.

2019. május 23.

Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár
DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Derko MiniGaléria
Megay Adrienne Éva „TÁJ-KÉP” című kiállítása
Látogatható: május 25-ig

VÁROSI KIÁLLÍTÓTEREM

Stark István festőművész „Érfestés” című kiállítása
Látogatható: június 22-ig

TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ

Óvárosi KULT Galéria
B. Gulyás Erika „Bohóckodásaim” - velencei karneváli babakiállítás
Látogatható: június 15-ig

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR

Május 29. (szerda) 17.00 óra
PC KLUB
Munkakeresés online: Álláskereső honlapok megismertetése,
az önéletrajzírás fortélyai
A foglalkozást vezeti: Riczu Anikó könyvtáros
Május 31. (péntek) 17.00 óra
Az ember, ahogy én gondolom
Az ember, mint egy energiarendszer - Vitaindító beszélgetés
A beszélgetést vezeti: Szigeti Péter nyugalmazott vegyipari
gépészmérnök

TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR

Május 31. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután
Nyelvi játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők,
stratégiai játékok, kártyajátékok tanulása felnőtteknek
Játékmester: Borsósné Doktor Éva könyvtáros

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019. június 3-án a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár (TMKK) alábbi szakmai
egységei zárva tartanak: Városi Kiállítóterem, Tiszaszederkényi Művelődési Ház, Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár.
TMKK

Egye évre szóló megbízás

Új vezető
a könyvtárban

Kultúra/Oktatás

7. oldal

50 éves a zeneiskola

Jubileumi emléktábla-avató

„A zene ott kezdődik, ahol a
szó hatalma véget ér.” A francia impresszionista zeneszerző Claude Achille Debussy
idézetét vésték rá arra az emléktáblára, melyet a Vándor
Sándor Zeneiskola fennállásának 50. évfordulója alkalmából avattak fel. Bár a jubileum tavaly volt, az eseményeknek ez volt a záróakkordja, amit a szokásos tavaszi növendékhangverseny követett.
Az ünnepség nyitányaként fanfárok szólaltak meg a zeneiskola erkélyén. Az intézmény növendékei és tanárai köszöntötték zenével a vendégeket, majd Koncz
Ferenc, választókerületünk országgyűlési
képviselője és dr. Fülöp György alpolgármester mondott ünnepi beszédet.
Az egykor pedagógusként dolgozó Koncz
Ferenc a zenei nevelés fontosságát hangsúlyozta beszédében és méltatta a helyi
intézmény tanulóit, tanárait.
- A zene egy különleges adomány, amit ha
nem fejlesztünk, elvész, még a legtehetségesebbeknél is, éppen ezért van olyan
nagy jelentősége a zeneiskoláknak. Ez
a különleges tehetség nem adatik meg
mindnyájuknak, én békében vagyok magammal, egy dolgot azonban mindig hiányoltam, azt, ami a zenészeknek adatik
meg. Jó, hogy működik egy ilyen kisvárosban egy zeneiskola és vannak támogatói is, hiszen a városi eseményeknek mindig fellépői az ide járó gyerekek - mondta a képviselő, majd dr. Fülöp György alpolgármester köszöntötte a jubiláló intézményt, az egykori és mai zenepedagógusokat, növendékeket. Az alpolgármester
felidézte a múltat, de szólt a jövőről is.
- Az, hogy egy ilyen fiatal kisváros egyik
intézménye 50 éves, azt jelenti, hogy ez

Stílszerűen zenével köszöntötték az ünnepség résztvevőit.
az intézmény stratégiai fontosságú. A zeneiskola önálló életét 50 évvel ezelőtt
kezdte, ahogy aztán változtak a jogszabályok, rendszert váltottunk, a zeneiskola szervezetileg hol ide, hol oda került, de
egy biztos, hogy itt mindig kiváló munkát
végeztek. 2007-ben ezt a zeneiskolát külső szervezetek kiváló képző- helynek minősítették. Tiszaújváros önkormányzata
is elismerte az itt folyó szakmai munkát,
hiszen 2008-ban a zeneiskola közössége Szent István emlékérmet kapott. Ez az
emléktábla, amit most leleplezünk, üzenet lesz a jövőnek, hogy itt az elmúlt évtizedekben milyen szenzációs munka folyt.
Nem volt olyan fontos tiszaújvárosi rendezvény, ahol a zeneiskola növendékei ne
léptek volna fel, és ne tették volna azt az
eseményt méltóságteljessé az elmúlt évtizedekben, ezért mi, a város vezetői nagyon hálásak vagyunk. Ha beszélünk arról, hogy milyen fontos a zeneiskola a jelenben, akkor beszélni kell a jövőről is. A

Jelentkezés a zeneiskolába
A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Vándor Sándor Zeneiskolája értesíti a szülőket, hogy a 2018/2019-es tanévre várja
minden korosztályban a zenét tanulni vágyó növendékeket.
Az általános iskolát most kezdőket zenei előképzőre, a nagyobbakat furulyára, fuvolára, oboára, klarinétra, szaxofonra, hegedűre, trombitára, harsonára, tenorkürtre,
zongorára, gitárra, ütőhangszerekre várjuk.
Jelentkezni 2019. május 31-ig lehet a Zeneiskola épületében a jelentkezési lap leadásával.
Jelentkezési lap beszerezhető az iskola I. emeleti irodájában
(Tiszaújváros, Teleki Blanka út 5.) naponta 09.00-17.00 óráig.
Hok Csaba intézményvezető

Kázsmér Ágnes 2008 júliusa óta dolgozik a könyvtárban.
Május 22-étől új általános igazgatóhelyettese van
a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtárnak (TMKK). Kázsmér Ágnes - az integrált kulturális intézmény szervezeti és működési szabályzata
alapján - ellátja a Hamvas Béla Városi Könyvtár, a
két fiókkönyvtár, valamint a Helytörténeti Gyűjtemény vezetői feladatait is.
A TMKK korábbi általános igazgatóhelyettesének, Tompáné
Mészáros Hedvignek nyugállományba vonulása miatt szeptember 21-én megszűnik közalkalmazotti jogviszonya, addig pedig - élve a törvény adta lehetőséggel - az intézmény igazgatója
mentesítette a munkavégzési kötelezettség alól, ezért vált szükségessé új vezető megbízása. Ugyancsak törvényi szabályozás
alapján a beosztás pályázat kiírása nélkül is betölthető, de ki kell
kérni a fenntartó - jelen esetben az önkormányzat - egyetértését is.
Mátyás Zoltán, a TMKK igazgatója egy évre - 2019. május
22-étől 2020. május 21-éig - Kázsmér Ágnes megbízását javasolta, s ezzel a képviselő-testület legutóbbi ülésén egyetértett.
Kázsmér Ágnes 2003-ban az Eszterházy Károly Főiskolán szerzett diplomát könyvtár szakon, informatika szakirányon, de rendelkezik felsőfokú pedagógiai szakos nevelő, valamint fejlesztő biblioterapeuta szakképzettséggel is. 2008 júliusa óta dolgozik a Hamvas Béla Városi Könyvtárban könyvtáros munkakörben, 2014 januárjától működik közre a tiszaújvárosi járás kistelepüléseinek könyvtári feladatellátásában, 2016 májusától kapott megbízást a városi könyvtár hálózati és módszertani csoportja vezetői feladatainak ellátására.
F.L.

A Tisza TV műsora
Május 23., csütörtök
9:00 Héthatár: Vasárnap választás - Babaváró Tiszaújváros Jobbik családi nap - Nyit a strand – Emléktábla a zeneiskolán - Majális a Festék csodákban - Jabil kerékpárpróba
9:15 Hétről-hétre: Csárdáskirálynő - Bölcsőde-helyzet - Játék - és Egészségnap - Közelmúlt
( A műsor a szerdai adás ismétlése)
Május 27., hétfő
18:00 Sporthétfő: A Tiszaújváros - Gyöngyös labdarúgó
mérkőzés közvetítése felvételről
Május 29., szerda
18:00 Héthatár: EP-választás - Strandnyitány - Vényes változások - Újítások a Sportcentrumban – Csomagolás mentes május
18:15 Hétről-Hétre: Tisza Triatlon - Gyermeknap játékokkal
az egészség jegyében - Közelmúlt - Sport
Május 30., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés élő közvetítése
Utána: A szerdai adás ismétlése
Utána: A testületi ülés ismétlése

A leleplezés pillanata.
zeneiskola jövője biztosított lesz. Én arra biztatom az állami fenntartó képviselőit, keressenek bennünket, Tiszaújváros
önkormányzatát, minket, városvezetőket.
Szeretném bejelenteni, hogy a zeneiskola környékét az idén rendbe fogjuk tenni. Mint gyermekeit zeneiskolába hordó
édesapa, nyitott fülekkel járok, úgyhogy
megkaptam az üzenetet, és értem, hogy a
hangversenytermet növelni kell, mert kicsi. Ígérem, hogy az elkövetkező években
a város önkormányzata fog erre is forrást
fordítani - mondta dr. Fülöp György.
Az ünnepi beszédek után az emléktáblát állíttató Mezőkövesdi Tankerület vezetője, Bozsikné Vig Mariann, dr. Fülöp
György és Koncz Ferenc közösen leplezte le az intézmény falán lévő emléktáblát.
berta

Közlemények
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Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2019.
május 30-án, csütörtökön 10
órától ülést tart a Városháza
III. emeleti tanácskozótermében.
Napirendi javaslat
Zárt ülés:
1. Beszámoló a TiszaSzolg 2004 Kft. tevékenységéről, valamint javaslat a 2018.
évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyására, a vezetői jutalom mértékének a
meghatározására
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a Tiszaújváros Város Önkormányzata által alapított és adományozható kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
2. Javaslat az első lakáshoz jutók pénzügyi
támogatásáról szóló 17/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Javaslat a hulladékgazdálkodási köz-

szolgáltatásról szóló 28/2017. (XII.21.)
önkormányzati rendelet módosítására
4. Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi
gazdálkodásáról, a költségvetés végrehajtásáról
5. Javaslat az önkormányzat 2018. évi
maradványának jóváhagyására és pénzügyi tárgyú döntésekre
6. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában indítható óvodai csoportok számának meghatározására
7. Javaslat a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vándor Sándor Zeneiskolája épületén történő emléktábla állításhoz
szükséges döntés meghozatalára
8. Javaslat Tiszaújváros Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatával kapcsolatos döntés meghozatalára
9. Javaslat energiatakarékosságot célzó
és gépészeti, illetve egyéb beruházásokat,
felújításokat támogató pályázatok elbírálására

10. Beszámoló a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 2018. évben végzett
tevékenységéről
11. Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
12. Beszámoló a Tiszaújvárosi Mecénás
Közalapítvány 2018. évi munkájáról
13. Beszámoló a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. tevékenységéről, valamint javaslat a 2018. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyására, a vezetői
jutalom mértékének a meghatározására
14. Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés Tiszaújváros Város Önkormányzatánál 2018- ban végzett belső ellenőrzések
tapasztalatairól
15. Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a
közbeszerzési eljárásokról
Kérdések

Katasztrófavédelmi gyermeknap

A „Nyitott szertárkapuk” katasztrófavédelmi gyermeknap során
a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és annak területi, helyi szervei nyílt napot tartanak az érdeklődő gyermekek és családtagjaik részére. A nyílt nap során a
szervezeti egységek bemutatják kiállításaikat, készenléti szereiket, különleges felszereléseiket és betekintést engednek a tűzoltók napi feladatvégzésébe.

• a középiskolák figyelmének felhívása a katasztrófavédelemnél
teljesíthető közösségi szolgálatra.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

2019. május 23.

Rendkívüli
nyitvatartás
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket,
hogy az Európai Parlamenti Választások
eredményes lefolytatása érdekében
2019. május 25-én (szombaton) 8:00 - 14:00 óráig
2019. május 26-án (vasárnap) 6:00 - 19:00 óráig
kormányablakunk
a választáshoz kapcsolódó egyes okmányok:
ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadása és
lakcímet igazoló hatósági igazolvány pótlása,
valamint elkészült okmányok átvétele ügyekben
rendkívüli nyitvatartással működik.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Tiszaújvárosi Járási 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

A rendezvény ideje: 2019. május 25. (szombat).
A rendezvény helyszíne: Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Tiszaújváros, Tűzoltó út 1.
A rendezvény programja:
• látogatók fogadása 10:00 és 16:00 között,
• a nap során több próbariasztás végrehajtása,
• a gyermekek, gyermekcsoportok folyamatos fogadása, szerek,
laktanyák, kiállítások bemutatása, igény szerint előadások tartása,

Felsőoktatási ösztöndíj-pályázat
A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány
pályázatot hirdet a 2018/2019-es tanév II.
félévére a tiszaújvárosi állandó lakóhel�lyel rendelkező főiskolai, egyetemi hallgatók tanulásának támogatására.
Pályázati célok:
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2018/2019-es tanév II. 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 képzésben, 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 2018/2019-es tanév I. félévében, melyet
a felsőoktatási intézmény hivatalosan igazolt.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati
adatlapon lévő, a felsőoktatási intézmény
által hivatalosan igazolt átlagokat tudja
elfogadni. Nem vehető figyelembe olyan
adat, amely több félév eredményét foglalja magába (pl.: kumulált, görgetett, halmozott, összesített eredmények).
A pályázat beadási, beérkezési határideje és helye:
Határideje: 2019. május 27. (hétfő)
Helye: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató, vagy ügyfélfogadási időben az I.
emelet 110-es szoba.
Kötelezően beadandó mellékletek:

- pályázati adatlap és adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat (beszerezhető: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató,
vagy letölthető a www.mecenas.tiszaujvaros.hu; vagy a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu; weboldalak pályázatok menüpontjából,
- a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalosan lezárt 2018/2019-es tanév I. félévi leckekönyv/ elektronikus leckekönyv
másolata, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan igazolt,
- a 2018/2019-es tanév II. félévére szóló
hallgatói jogviszonyról igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről, a támogatás mértékéről és
módjáról.
Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány
kuratóriuma

Óvodai, iskolai szociális segítő munkakör

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ ( 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
ismételten pályázatot hirdet 1 fő részére
óvodai, iskolai szociális segítő munkakör betöltésére, Család- és Gyermekjóléti Központba.
Feladatai:
- 15/1998. NM rendelet 25. §
A jogviszony időtartama:
- határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
- főiskolai vagy egyetemi végzettség 15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet
II. rész 1. Alapellátások - 1/a. Családés gyermekjóléti központ - óvodai, iskolai szociális segítőre vonatkozó képesítési
előírások valamelyike
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
- B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:

- motivációs levél
- szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzés mentes erkölcsi bizonyítvány a Gyvt. 11/A. §
(8) a)-d), e) pontjai alapján
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati
anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez
- nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi
XXXI. törvény 11/A. § (8) bekezdésben
meghatározott kizáró okok nem állnak
fenn
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. Pályáz-

ni csak a pályázati feltételekben felsorolt
valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 627-14/2019., valamint a munkakör megnevezését: óvodai,
iskolai szociális segítő.
A pályázat kiírója fenntartja magának a
jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje
2019. május 28.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2019. június 05.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél
a 49/548-190-ös telefonszámon lehet. A
pályázati felhívás az NKI honlapján 62714/2019. azonosító számon 2019. május
13. napján megjelent.

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

Közterületi SOS hívószám

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

Zöld szám

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

Tokaji Edit
a 4. sz. választókerület képviselője
2019. május 29-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

Közlemények

2019. május 23.

Tájékoztató a 2018. évi helyi iparűzési
adóbevallás benyújtásáról

(tájékoztató gazdálkodók/egyéni vállalkozók/őstermelők részére)
TISZTELT ADÓZÓ!
A 2018. évi állandó jellegű helyi iparűzési adó bevallásával kapcsolatban a következő általános informá-ciókról tájékoztatjuk:
• BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA ELŐÍRT HATÁRIDŐ
A 2018. adóévről benyújtandó állandó jellegű helyi iparűzési adó bevallásának benyújtási határideje - az eltérő üzleti
éves adózók és a KATA tételes adózást választó adózók kivételével - 2019. május 31.

• ELEKTRONIKUS BEVALLÁSRA KÖTELEZETTEK
KÖRE
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó - ide értve az Egyéni Vállalkozók
Nyilvántartásában szereplő EGYÉNI VÁLLALKOZÓKAT
is – 2018. január 1-jétől elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal. A hivatkozott jogszabályhelyek értelmében a gazdálkodó szervezet a
2018. évi helyi iparűzési adóbevallását az önkormányzati
adóhatóság által - a 35/2008. (XII.31.) PM rendelet szerint rendszeresített nyomtatványon, az ott biztosított elektronikus felületen köteles teljesíteni.
• ELEKTRONIKUS BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁNAK
MÓDJAI
1. 2018. évi helyi iparűzési adóbevallás elektronikus űrlap az
Önkormányzati Hivatali Portál (OHP vagy ELÜGY Portál) felületén /https://ohp.asp.lgov.hu/nyitolap/ alatt Tiszaújváros település kiválasztását követően érhető el. A gazdálkodó szervezet képviselője, illetve meghatalmazottja akkor jogosult ELÜGY Portálon történő iparűzési adóbevallás kitöltésére és a nyomtatvány online beküldésére, ha a beküldő a cég
képviseletére jogosult személy, illetve, ha a benyújtást megelőzően az adóhatósági képviseletről szóló érvényes meghatalmazását megküldi az önkormányzati adóhatósághoz és azt
rögzítik. Egyéni vállalkozó a KÜNY tárhelye (korábbi nevén:
ügyfélkapuja) útján tart kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal.
Az OHP vagy ELÜGY Portál használatára vonatkozó
részletes leírás a Portálon, illetve a Polgármesteri Hivatal
honlapján található.
2. 2018. évi 18HIPA elnevezésű NAV által rendszeresített
nyomtatvány, mely annak kitöltési út-mutatójával együtt a
NAV honlapjáról tölthető le. A bevallás az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program használatával kitölthető, benyújtása az állami adóhatósághoz elektronikus úton történik.
Az adózó meghatalmazottja akkor jogosult az állami adóhatóságon keresztül az iparűzési adóbevallás benyújtására, ha az
állami hatóság hatáskörébe tartozó valamely közteherrel kapcsolatos eljárási kötelezettség teljesítéssel összefüggésben érvényes (állandó meghatalmazással) képviseleti jogosultsággal (EGYKE rendszerében nyilvántartott) rendelkezik, azaz
az állami adóhatóság előtti eljárásra jogosult.
• ADÓMÉRTÉK
A helyi iparűzési adó mértéke az önkormányzat döntése alapján 2018. évben az adóalap 1,5 %-a.

Konyhakertek bérleti díja
Tiszaújváros Város Önkormányzata tájékoztatja a konyhakertet bérlő lakosságot, hogy a bérleti szerződések megkötésére és a bérleti díjak befizetésére 2019. május 10-étől - 2019.
május 24-ig van lehetőség az alábbi helyen és időben.
Helye: Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya (Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.
szám, II. emelet 215. szoba).
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő:

13-16

Szerda:

8-12 és 13-18

Péntek:

8-12

A bérleti szerződés megkötéséhez személyi igazolvány és
lakcímkártya szükséges adategyeztetés céljából. A bérlő a területért 2.000 Ft/db bérleti díjat köteles fizetni.
Tiszaújváros Város Önkormányzata

• ADÓALAP-MENTESSÉG
A helyi iparűzési adóról szóló 26/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet értelmében az elmúlt évekhez hasonlóan - 2018.
évben is - az az adózó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja időarányosan nem haladja meg a 2.500.000,- Ft-ot,
mentesül az adó megfizetése alól. A 2.500.000,-Ft-nál magasabb vállalkozói szintű adóalap esetében a kedvezmény
már nem érvényesíthető! Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a
vállalkozó adókötelezettsége nem áll fenn az egész adóévben, akkor a megkezdett hónapjaik alapján időarányosan
vehetik figyelembe a kedvezmény összegét! Kérjük, hogy
a fenti mentességre jogosultak az adóalap összegét, de maximum 2.500.000,- Ft-ot a bevallás VII/14. számú sorában
szíveskedjenek szerepeltetni!
Azon adózóknak (egyéni vállalkozóknak/vállalkozásoknak) is be kell nyújtaniuk a bevallásukat, akik önkormányzati adóalap-mentesség miatt mentesülnek az adó
megfizetése alól!
• ADÓELŐLEGEK SZÁMÍTÁSA ÉS BEVALLÁSA
A bevallás VIII. számú blokkjában a 2019 szeptemberében és a 2020 márciusában esedékes adóelőlegeket is be
kell vallani! 2019-ben Tiszaújvárosban a helyi iparűzési
adó mértéke vá1tozatlanul 1,5%, az előlegek számításánál
ugyanezzel az adómértékkel kell számolni!
A 2019. szeptember 16-ig esedékes adóelőleg általános
esetben a 2018. évi teljes naptári évre számított adóalap
1,5%-ának és a 2019. március 18-ig esedékessé vált (korábban már bevallott) adóelőleg pozitív különbözete. A
2020. március 16-ig esedékes adóelőleg összege általános
esetben a 2018. évi teljes naptári adóévre számított adó
összegének a fele.

• BEFIZETÉSI ÉS VISSZAUTALÁSI INFORMÁCIÓK
Az adót az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 1173411415350064-03540000 számú Tiszaújváros Város Önkormányzata helyi iparűzési adó beszedési számlára átutalással kell megfizetni. Postai készpénz átutalási megbízást (sárga csekket) kizárólag kérelemre, a pénzforgalmi
számlaszám nyitásra nem kötelezett egyéni vállalkozóknak biztosítunk. Kérjük, hogy az átutalási megbízásokon
közleményként az önkormányzati nyilvántartási (mutató)
számot vagy az adószámot szíveskedjenek feltüntetni.
Az 1000 forintot el nem érő iparűzési adót az adózónak nem
kell megfizetnie, és az adóhatóság az 1000 forintot el nem érő
adóvisszatérítést nem utalja ki, és nem tartja nyilván. A 2018.
évi helyi iparűzési adó túlfizetés visszautalását az adóhatóság a bevallás/kérelem beérkezésétől számított 30 napon
belül, de legkorábban az esedékesség napját (május 31.)
követően teljesíti.
A bevallási nyomtatvány kitöltésével vagy a helyi iparűzési adóval kapcsolatos bármely problémájával szíveskedjen az
ügyintézőhöz fordulni! Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 205. szoba, telefon: 49/548-021, 49/548-044.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal,
Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály,
Adó és Végrehajtási Csoport

Lakossági gombavizsgáló
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Városközponti piac és vásárcsarnok területén a lakossági gombavizsgálat
2019. április 3-ától újból nyitvatart.
Gombavizsgálat időpontja:
• Szerda 18:00 – 20:00 óra
• Vasárnap 18:00 – 20:00 óra
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
			
üzemeltető
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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 (a továbbiakban: helyi rendelet) 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 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú
gyermek részére, aki Tiszaújvárosban lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen
bejelentett tartózkodási helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szünetben 2019. június
15-tól 2019. szeptember 1-ig valamennyi, azaz 54 munkanapon keresztül a Központi Étteremben (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), Tiszaszederkény városrészben élők esetében az
Esély Napközi Otthonban (3580 Tiszaújváros, Dózsa Gy. u.
2.) vehető igénybe.
A szünidei gyermekétkeztetés során a déli meleg ebédet helyben lehet elfogyasztani. Amennyiben ez nem lehetséges a
gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége vagy indokolt és igazolt távolléte miatt, a részére biztosított étel elvitelét a szülő, más törvényes képviselő 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 kérelem benyújtása szükséges, illetve a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára az elvitel csak írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető 2019. június 14. napjáig, ezt követően a nyári szünet időtartama alatt folyamatosan benyújtható.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros,
Kazinczy út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház ( Tiszaújváros, Bocskai u.
33., kedden és csütörtökön 9.00-13.00 óráig),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges
nyilatkozat benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben
a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán (I. em. 114. iroda), valamint
postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
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

Közterület-felügyelői
munkakör

Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot
hirdet 1 fő közterület-felügyelői munkakör betöltésére határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Képesítési előírás:
- A 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 30. pontjában foglaltak
szerint.
Bérezés és juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvény és Tiszaújváros Város Önkormányzatának 9/2014.
(III.28.) rendelete szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 7.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 14.
Az állás 2019. június 17-től tölthető be.
A pályázatokat Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzőjéhez kell címezni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
A pályázat teljes szövege megtalálható a Polgármesteri Hivatal honlapján: (www.varoshaza.tiszaujvaros.hu).

Hirdetés

10. oldal

2019. május 23.

Az Inno-Comp Kft.
multinacionális, dinamikusan fejlődő, alapanyaggyártó társaság termelés bővítése miatt

RENDSZERKEZELŐ MUNKATÁRSAT
keres Tiszaújvárosban.
A munkakör célja: az Inno-Comp Kft. gyártósorainak működtetése a termelési programban
meghatározott termékek előállítása érdekében, valamint az ehhez kapcsolódó tisztítási, előkészítési, utókezelési, csomagolási és kiegészítő tevékenységek elvégzése.
Elvárások:
• Minimum szakmunkás végzettség
• 1-2 év hasonló és/vagy műszaki területen szerzett tapasztalat
• Csapat- és önálló munkára való képesség
• Jó kommunikációs képesség
Előny:
• Targoncavezetői jogosítvány: vezető állásos, vezető üléses és gyalogkíséretű géptípusokra
• Emelőgépkezelői-képesítés megléte
Ajánlatunk:
• Béren kívüli juttatások
• Hosszú távú munkalehetőség
• Stabil munkáltatói háttér
• Változatos munka, szakmai kihívás és fejlődés
Munkarend:
• 8 órás megszakítás nélküli munkarend (4 műszak)
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el
magyar nyelvű önéletrajzát 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: 2019. május 31.
Hölgy, idős- és beteggondozást
vállal Tiszaújvárosban és környékén ápoló végzettséggel és
nagy tapasztalattal.
Érd.: 06-30/877-3937,
06-70/424-9376

Kiadó hévizi apartman 2 fő részére május 25-június 1-ig,
ugyanitt eladó egy 5 fiókos fagyasztó és egy 120 l-es hűtőszekrény.
Érd: 06-20/320-3609

A vasútállomástól
jobbra 18 nm-es
szövetkezeti
garázs eladó.
Érd.: 06-70/3949-027

Gyermek horgászok figyelem!
A Zabos Géza Horgász Egyesület gyermeknapi horgászversenyt rendez 2019. május 26-án
(vasárnap) a tiszaújvárosi Dísztavon.
A versenyzők az alábbi kategóriákban indulhatnak:
- gyermek kategória 6-9 éves korig
- serdülő kategória 10-14 éves korig
Program:
07.00 –től gyermek kategória regisztrációja,
sorsolása, helyfoglalása
07.30-tól gyermek kategória versenyének
kezdete, serdülő kategória regisztrációja, sorsolása
A versenyzők kategóriánként létszámtól függő időbeosztásban versenyezhetnek.
Kategóriánként az első 3 helyezett versenyzőt
díjazzuk.
A jelentkezők számára immár hagyományosan az Energofish Kft. biztosít a horgászathoz felszerelést. A versenyen csak a kapott
horgászbottal és 2019-re érvényes állami horgász-, és területi jeggyel lehet horgászni. Ös�-

szesen 100 fő jelentkezését várjuk, ezen túl
nem fogadunk el nevezést. A versenyre a nevezés díjtalan!
A versenyen a gyermekek csak szülői felügyelettel és felelősséggel vehetnek részt.
Állami horgász-, és területi jegyet váltani és
a versenyre jelentkezni csak előzetesen lehet 2019. május 24-ig az egyesület irodájában
(Tiszaújváros, Bartók B. út 7.) ügyfélfogadási időben (hétfő, szerda, péntek 13-17 óráig és
kedd, csütörtök 8-12 óráig) vagy a 06-49-343000 telefonszámon.
A versenyre mindenkit szeretettel várunk.
A verseny támogatói:
CASTELLO Cukrászda
ENERGOFISH Kft
Magyar Országos Horgász Szövetség
NAPSUGÁR Horgászbolt
Tiszaújváros Város Önkormányzata
Zabos Géza Horgász Egyesület
Makó Zoltán
versenyfelelős
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Kajak-Kenu

Maratonit lapátoltak

Horváth Kata, Horváth Maja (középen), Mircse Iván és Máró Anna, a TKKSE aranyérmesei.
Hetvenkét egyesülettől majd’ 2000 fő indult a Maraton Magyar Bajnokságon Győrben, ahol az
éremtáblázat szerint a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület a 8. helyen végzett, 4
arany-, 1 ezüst-, és 4 bronzéremmel. A Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület (TVSE) egy-egy arany- és
bronzérmet gyűjtött be.
A tavaly már ifi korosztályban is EB ezüstöt szerző, de még mindig serdülő korú Máró Anna eddig soha nem tudott győzni a maratoni távon. Mindez már a múlté, idén az egész versenyt tekintve is, talán a legegyértelműbben (majd 2 percet verve az őt követőre) lett magyar bajnok 15 km-en. A 13 éves tehetség, Horváth Maja évek óta nem talál legyőzőre, magabiztos előnnyel ért
most is célba és védte meg bajnoki címét. Ugyanez mondható el
húgáról, a 12 éves Horváth Katáról is, és a vele egykorú Mircse
Ivánról, bár utóbbi versenye izgalmasan zárult, de végül a célfotó Iván javára döntött.
Büszke lehet az egyesület Aczél Márton ezüstérmére is. Óriási
fejlődést mutat a 11 éves kajakos, tavaly ugyanezen a versenyen
még csak a 24. helyen tudott célba érni.
Bronzérmet szerzett a kenus Szegi Zsombor, Erős Kinga, és a
Máté Botond-Szabó Ákos páros, valamint Kórik Ákos kajakos.
Nem sikerült az éremszerzés Macz Benedeknek, aki az első helyen borult, de sportolói nagyságát jellemzi, hogy nem rettent
meg, kiúszott a partra, újra betérdelt kenujába, és reménytelen
helyzetből, a 34. helyről küzdötte fel magát a pontszerző 9. helyre.
További pontszerzők: Skokán Máté-Barna Csaba (4. hely); Czakó Petra-Nagy Luca (4.); Meczkó Viktória (2 x 5.); Márton Tünde-Seres Laura (5.); Szűcs Mián (5.); Fekete Nóra (5.); Mannheim Melitta (2 x 6.); Tamási Ádám Benedek-Szarka Dániel István (6.); Czakó Bálint (6.); Zsíros Zsombor (6.); Macsó Lili (6.);
Horváth Hanna (7.); Murvai Lúcia-Kovács Emese (8.); Kőhalmi Virág-Kovács Fanni (8.); Kanyó Máté-Munkácsi János (8.);
Szél Kristóf (8.); Rácz Máté (8.); Juhász Ádám (9.); Murvai Lúcia (9.); Márton Tünde (9.); Bodri Bánk-Csatlós Olivér (10.);
Erős Kinga (10.).
*
A TVSE versenyzői közül ketten állhattak dobogóra. Rakusz
Éva masters kategóriában szerzett aranyérmet, Mezei Balázs a
kölyök U14-esek között harmadikként teljesítette a 10 km-es távot.
További pontszerzők: Hevesi Dániel-Bukta Gergő (10.), Skokán
Máté-Barta Csaba( 4.), Andrássy Dénes (10.).

Diáksport

Kupagyőztes Eötvös

Mindhárom ellenfelét nagy pontkülönbséggel győzte le az Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium fiú kosárlabda csapata a 33. Kamarás Kupán. Szendrey Zsombor tanítványai így fölényesen nyerték a tornát. A legjobb pontszerző Molnár Bence (Eötvös) lett 93 ponttal.
A további sorrend: 2. Diósgyőri gimn., 3. Földes gimn., 4.
Herman gimn.

A Sportcentrum eseményei
Május 18. (szombat)

Labdarúgás
10.00 FC Tiszaújváros - Tállya U15-ös bajnoki mérkőzés
				
Füves pálya
12.00 FC Tiszaújváros - Tállya U14-es bajnoki mérkőzés
				
Füves pálya
Május 19. (vasárnap)
Labdarúgás
17.30 FC Tiszaújváros - Gyöngyösi AK bajnoki mérkőzés
				
Centerpálya
Május 27. (hétfő)
Labdarúgás
17.00 Bozsik torna U11, U13 korosztályú csapatok részére
				
Füves pálya

Labdarúgás

Oda a veretlenségi sorozat

A bajnokság 28. fordulójában idegenben, a Sényő ellen
lépett pályára a Tiszaújváros. A jó sorozat megszakadt,
a hazaiak 2-0-ra nyertek.
Sényő - Tiszaújváros
2-0 (1-0)
Sényő, 150 néző. V.: Horváth.
Sényő-Carnifex KC: Gagyi - Bodó,
Klepács, Hadházi, Kristófi, Lakatos L.
(Lakatos B.), Bernáth, Fabu, Kapacina
K., Barcsay (Lizák), Márton (Phrakonkham). Edző: Imrő László.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs.
- Bokros, Lippai, Lipusz (Burics), Pap,
Nagy D., Csicsek, Hussein, Orosz, Illés,
Papp. Edző: Gerliczki Máté.
A Tiszaújváros remek formában érkezett
Sényőre, hiszen hét forduló óta nem talált
legyőzőre. Az első félidőben nagy taktikai csata dúlt a pályán, mindkét csapat
labdatartására törekedett. A 13. percben
azonban a házigazdák azonnal kihasználták az újvárosiak védelmi hibáját. Az elmúlt szezonban még Tiszaújvárosban futballozó Fabu lépett ki szép egyéni akció végén és a hálóba lőtt 1-0. A gól után
Nagy D. egy tiszta fejesből egyenlíthetett
volna, de helyzete kimaradt.
A második játékrészben a tiszaújvárosiaknál pályára lépett a hosszú ideje sérüléssel bajlódó Burics és lendületesebben,
veszélyesebben játszott a Gerliczki legénység. A vendégek azonban igazán veszélyes helyzetet nem tudtak kialakítani
Gagyi kapuja előtt. A 65. percben ismét
büntettek a házigazdák, az ugyancsak extiszaújvárosi Kristofi vette be Tóth kapuját 2-0. A 84. percben a második sényői
gól szerzője még piros lapot kapott, de az
eredmény már nem változott. A Tiszaújváros így 42 ponttal a 9. helyen áll és legközelebb május 26-án, vasárnap délután
fél hatkor a Gyöngyös együttesét fogadja.
Imrő László: A súlyos sérülést szenvedett
Márton Andrásnak mielőbbi jobbulást kívánunk. Rangadóvá érett a mérkőzés a
második félidőre, ha nem is voltunk job-

Jabil 3Próba
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A tervek szerint a Gyöngyös elleni meccsen már az új eredményjelző tábla üzemel majd.
bak a mai napon, de helyzeteinket jobban
Cigánd - DVTK II.
használtuk ki, ezért úgy érzem, nem érSajóbábony - DEAC
demtelenül tartottuk itthon a három ponSBTC - Eger
tot egy nagyon kulturáltan játszó vendégPutnok - Füzesgyarmat
csapat ellen.
Tiszaújváros - Gyöngyös
Gerliczki Máté: Az első félidőben jobban
Nyírbátor - Sényő
akarta a sikert a hazai csapat, és ez a kapott góllal megbosszulta magát. A másoNégy meccs, hét pont
dik játékrészben jobban, agresszívebben
Az utánpótlás csapatok a Tállya KSE
játszottunk, több lehetőségünk is volt az
és a Cigánd SE együtteseivel mérkőzegyenlítésre, viszont a nagyobbnál-natek meg. A négy mérkőzésen két győgyobb ziccerekben is hibáztunk, így ös�zelem, egy döntetlen és egy vereség
szességében megérdemelt a Sényő győszületett.
zelme.
U19
A forduló további eredményei:
FCT - Tállya 5-1 (3-1)
DVTK II. - ESMTK 0 - 4
Gól: Németh M., Molcsányi Sz., Sass
DEAC - Tállya 3-1
M., Müller Sz., Bányász J.
Szolnok - Cigánd 1-1
U17
Gyöngyös - Putnok 1-2
FCT - Tállya 5-1 (2-0)
Füzesgyarmat - SBTC 4-1
Gól: Balog Sz.2, Porkoláb D., Baga
Eger - Sajóbábony 2 -1
D., Fekszi N.
Nyírbátor – Jászberény 0-3
U15
Cigánd - FCT 4-3 (1-2)
Következik a 29. forduló:
Gól: Tarnóczi B.2, Illés R.
2019. május 26., vasárnap
U14
12:30 Tállya - Szolnok
Cigánd - FCT 1-1 (1-0)
17:30 Jászberény - ESMTK
Gól: Orosz D.

Hatszáznál több bringás

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub
május 19-én, vasárnap rendezte meg a nagy népszerűségnek örvendő JABIL 3Próba szabadidősport eseménysorozat nyitó számát, a kerékpáros túrát.
Az idei első próbázási lehetőséget jelentő
kerékpározás versenyközpontja ezúttal is
a JABIL Circuit Magyarország Kft. parkolója volt. A sportbarátok 15 és 40 km
teljesítése közül választhattak, melyeket
60, illetve 180 perc alatt kellett teljesíteni. A kispróba 3, a nagypróba 6 pontot ért.
A kispróbán a névadó cég dolgozói közül
34, míg a lakosság köréből 302 résztvevőt regisztráltak, a nagypróbán 54 jabilos és 222 lakossági induló volt. Az eseményt Győri Péter, a Jabil Magyarország
Kft. gyárigazgatója nyitotta meg, aki ezt
követően maga is nyeregbe pattant és tekert egyet munkatársaival.
A 10 órai rajtot követően a versenyközpontban az ovisok számára kerékpáros
ügyességi versenyt tartottak.
Minden célba érkező és próbafüzettel
rendelkező résztvevő egyedi emblémázott ajándékokat tartalmazó csomagot kapott a házigazdáktól.
11.30-tól minden résztvevőt gulyáspartira várt a házigazda Tiszaújvárosi Triatlon
Klub.
Kisorsoltak a helyszínen a próbát teljesítő
Jabil-dolgozók és a lakosság köréből 1-1
db TREKKING kerékpárt (Fridrik Csaba
-Tiszaújváros, illetve Tóth Imre -Tiszatarján), 2 - 2 db kerékpáros sisakot (Szabó Andrea -Debrecen, Derecskei Evelin
-Tiszaújváros, Fejes Viktor -Százhalom-

Ki sportosra, ki „csak” szabadidősre vette a figurát.
batta, Szeszák Attila -Miskolc), a JABIL
dolgozók további 5 db meglepetés ajándékra (Zilai József -Hejőkeresztúr, Pelyhe Gábor -Miskolc, Pákh Endre -Tiszaújváros, Tóth Róbert -Tiszaújváros, Kristóf
Zoltán Ádám -Tiszaújváros) is számíthattak.

Folytatás úszással,
futással
A folytatást jelentő úszópróba június 16án, vasárnap lesz a Tiszaújvárosi Sportcentrum uszodájában, ahol 400 és 1000 m
vár a résztvevőkre.
A futáspróba ideje július 12., péntek, helye Tiszaújváros centruma. A kispróba 3,5

km, a közepes próba 7 km, míg a nagypróba 14 km. A leghosszabb távot négytagú váltóban is teljesíteni lehet.
Az idei sorozat után, július 13-án, szombaton, a XXI. MOL Triatlon Nagyhéten
a 12 pontot, vagy annál többet teljesítők
között értékes sportszer ajándékcsomagokat sorsolnak ki. A legalább 15 pontot begyűjtők között két fődíj - egy a Jabil-os
dolgozó és egy az összes többi résztvevő
közül - talál gazdára. A fődíj 2 személyre szóló Wellness-hétvége, félpanziós ellátással.
További információ kérhető: Tiszaújvárosi Triatlon Klub, e-mail: tiszaujvaros@
triatlon.t-online.hu, telefon: 49/540-094
és 30-645-2746 web: www.tiszatriatlon.
hu
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