
Főzzünk együtt! Együnk együtt! Igyunk e-
gyütt! Legyünk együtt! Hetedik alkalommal
hangzott el a jól ismert mottó Tiszaszeder-
kényben. /7. oldal

Az idén már 19. alka-
lommal rendezték meg a
TVK hagyományos ju-
niálisát.

/7. oldal

Vendégségben
Szederkényben

Jutalmak, támogatások Juniális
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A képviselő-testület módosította az önkormányzat pénzügyi tervét,
ezzel összefüggésben úgy határozott, hogy az önkormányzat, az ön-
kormányzati intézmények, valamint az állami és egyházi fenntartású
iskolák dolgozói egyharmad havi bruttó illetményüknek megfelelő, de
minimum nettó 40 ezer forint jutalomban részesüljenek. /3. oldal

A Bartók Béla úton felújítják a járdát, átalakítják, bővítik a parkolókat, utcabútorokat helyeznek ki.

Épül, szépül a város

Közterületi- és intézményi felújítások

Megkezdődtek a nyári felújí-
tások. Intézményi épületek,
közterületek, utcák, járdák,
játszóterek újulnak meg, több
helyen parkolókat alakítanak
ki.

Az önkormányzat a város szinte minden
területén tervez felújításokat, beruházáso-
kat. Több helyszínen már zajlanak, más-
hol az elkövetkező hetekben indulnak a
munkálatok.
A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fej-
lesztési és Városüzemeltetési Osztálya
eddig két közbeszerzési pályázatot írt ki,
melyből az egyik már le is zárult.
A Bartók Béla úton, parkoló- és járda fel-
újítás, illetve -építés, Tiszaszederkény vá-
rosrészben a Bajcsy-Zsilinszky úton út-
burkolat felújítás és járdaépítés valósul
meg.
- A második közbeszerzési eljárás még tart
- mondja Vismeg Mónika városüzemelte-
tési csoportvezető. - Ez a Széchenyi álta-
lános iskola udvarának rekonstrukcióját, a
Mátyás király út melletti játszótér teljes
rekonstrukcióját, illetve a Bethlen Gábor
úti körforgalomtól a kiskertekig vezető út-
szakasz felújítását tartalmazza.
Több kiemelt gyalogátkelőhelyet is kiala-
kítanak a nagy forgalmú helyeken.
Az intézményi felújítások részeként a köz-
ponti étteremben nyílászárókat cserélnek,

festenek, felújítják a vizesblokkot és az
épület szigetelését.
A Derkovits Kulturális Központban is ja-
vában tart a felújítás, ez alól egyik intéz-
ményegység sem kivétel. Tiszaszeder-
kényben történik a legtöbb munkafolya-
mat, a művelődési ház és a Villa Sce-
derkyn tájház is megszépül. A művelődési
ház színháztermében a lambéria fal és a
járófelület felújítása történik, nyílászáró-
kat cserélnek, teljesen megújulnak a mos-

dók. A tájházban a tornác, illetve a pitvar
járófelületét cserélik ki, felújítják a kerí-
tést, a szolgálati részen kicserélik a nyí-
lászárókat. A kulturális központban a
művészöltözők vizesblokkjait újítják fel.
Az említetteken túl szinte minden intéz-
ményben lesznek felújítások, beruházá-
sok, melyek legtöbbje a nyár végéig, a
komplexebb megoldásokat igénylő
munkálatok pedig az év végig fejeződ-
nek be.

Megújul a központi étterem is.

A város érdekében dolgoznak

Köztisztviselők
napja

1997 óta július elseje a köztisztviselők napja. A Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatal munkatársait
egy ünnepi vacsorával köszöntötték ebből az alka-
lomból.

- A mi munkánkat igazából rajtatok keresztül, a ti munkátokon
keresztül ítélik meg a városlakók és mi ezt nagyon szépen kö-
szönjük - mondta köszöntő beszédében dr. Fülöp György alpol-
gármester. Bráz György polgármester is köszönetét fejezte ki a
hivatal munkatársainak, nem csak a képviselő-testület, hanem a
városban élők nevében is.
- Úgy tekintsetek magatokra, hogy ti vagytok Tiszaújváros lel-

kiismerete, ti vagytok a város életének a motorja. Az ország na-
gyon sok hivatalától megkülönböztet benneteket az, ahogyan
végzitek a munkátokat: hozzáértően, törvényesen és etikusan -
mondta a polgármester.
Dr. Juhos Szabolcs jegyző a köztisztviselők napjáról szólt, mint
mondta, kiváló alkalom ez a nap arra, hogy megköszönjék a
város érdekében végzett munkát. A Polgármesteri Hivatal 2014-
es munkájáról a képviselő-testület májusi ülésén hangzott el be-
számoló, amit pártállástól függetlenül egyhangúan fogadtak el a
képviselők.
- Ha csak az objektív tényeket nézzük, tavaly 16674 döntés szü-
letett, ezekkel szemben összesen 9 jogorvoslati kérelem érkezett
- mondta dr. Juhos Szabolcs -, ez is azt mutatja, hogy megfelelő
színvonalon végeztük a munkánkat.
A jegyző köszöntő beszédében kiemelte, a tavaszi béremelés után
most a köztisztviselők havi bruttó bérük egyharmadát kapják
meg jutalomként.

Madárvendég

Gém létére „városlakóvá” vált az a szürke gém, amely hetek óta
a városközponti felső tónál szerzi be reggelijét.
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Egyházi hírek
Római katolikus
Júliusban nem lesz hétköznap szentmise templomunkban.
Szombaton a szentmise 18:30-kor, vasárnap 11:00 órakor lesz.
A plébániairoda nyitva tartása július hónapban SZÜNETEL
Sürgős esetben - például temetések -, telefonügyeletet tartunk.

Református
Vasárnap Tiszaszederkényben 10:00 órától, Tiszaújvárosban
11:00 órától lesz istentisztelet.

Görög katolikus
Csütörtökön és pénteken 8:00 Szent Liturgia. Szombaton 11:00
Szent Liturgia, 17:00 vecsernye utána utrenye. Vasárnap 8:00
Szent Liturgia Sajószögeden, 11:00 Tiszaújvárosban. Hétfőn és
kedden 17:00 vecsernye. Szerdán 8:00 Szent Liturgia.
„Meg akarjátok találni az örömet az életben? Olvassátok a
Szentírást! Járjatok templomba! Kerüljetek közelebb Krisztus-
hoz, szeressétek őt!” (Áthoszi Szent Porfíriosz atya)

Erő
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik júliusi so-

rozatunk. A megfejtéseket a hónap

végén egyben várjuk, e-mailben a kro-

nika@tiszatv.hu címre, vagy postai

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István

út 16. címre.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot július 5-ig (vasárnapig) az a
Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd
július 6-tól (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.
Vasárnap és ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra
között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitva tartása:

Hétköznap Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-18 8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17 - -
Remény Gyógyszertár 8-17 8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20 8-20 -

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.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

SZINCSÁK LÁSZLÓNÉ (HEVESI VIKTÓRIA)
temetésén részt vettek, gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család

A gyászoló család hálás szívvel mond köszönetet
mindazoknak, akik szeretett édesapánk

ID. VARGA LAJOS
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

gyászunkban osztoztak.

Önkormányzati támogatás

Kondigépek
a tűzoltóknak

Több mint egymillió forintot kapott a Tisza-
újvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség az
önkormányzattól. A támogatásból három új
kondicionáló gépet vásároltak, egy spinning
szobakerékpárt, egy futópadot és egy láb-
erősítő gépet. Bráz György polgármester az
átadáson megnézte azt az újonnan kialakított
helyiséget is, ahová a Polgári Védelmi Iroda
költözhet át július 15-étől. Helyükre a térfi-
gyelő kamerarendszer 24 órás figyelőszol-
gálata költözik. Az épületbejárás során a
tűzoltók edzőtermének nyílászárócseréjére is
javaslatot tett a polgármester.

Fának hajtottak

Halálos közúti baleset

Két fiatal férfi halt meg abban a közúti közlekedési balesetben,
ami Tiszúajvárosban történt a 35-ös számú főközlekedési úton.
Az adatok szerint a 35-ös számú főközlekedési út 16. kilométer-
szelvényében 2015. június 27-én 4 óra 30 perc körüli időben egy
személygépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között letért az
útról, majd egy fának csapódott. Az ütközés következtében az
autóban ülő két férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a
helyszínen életüket vesztették. A fiatalok nem tiszaújvárosiak
voltak. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztálya szakértők bevonásával vizsgálja
a baleset körülményeit.

(forrás:police.hu)

Szombaton halászléfőző fesztivál

Irány
a Tisza-sziget!

A halászléfőző fesztivál napján, július 4-én, szom-
baton 9 óráig lehet még nevezni a főzőversenyre.
A hal és vadételek gasztrocsatájára eddig 61 csa-
pat regisztrált, köztük több határon túli baráti
társaság is Ukrajnából, Beregszászról, Rimaszom-
batból és Szerbiából.

A szervezők minden csapatnak huszonöt négyzetméteres tisztí-
tott területet jelölnek ki, melyet a verseny napján reggel 6 órá-
tól foglalhatnak el. Tűzifát és vizet a rendezők biztosítanak, a
hozzá- és belevalókról a főzőcsapatoknak kell gondoskodniuk -
tudtuk meg Tógyer Gyulától, a fesztivál „gasztronómiai felelő-
sétől”.
A Derkovits Kulturális Központban már elkezdték osztani a kar-
szalagokat azoknak, akik a főzőutcában fognak versengeni. A
Tisza-szigetre érkezők a helyszínen vehetik meg aznap a belé-
pőként szolgáló karszalagot, 300 forintért, melyet jótékony célra
fordítanak. A szervezők munkáját 12 önkéntes segíti egész nap.
A szigetet folyamatosan „építik”, már állnak az útjelző táblák, a
mobil vécék, és azok a házikók is, melyekkel decemberben a vá-
rosháztéri vásárban találkozhattunk. A közlekedést, a tájékozó-
dást és a biztonságot rendőrök, polgárőrök, tűzoltók szavatolják,
és egy biztonsági és egy információs pontot is kiépítenek a szi-
geten. ( A programról, az ingyenes autóbuszjáratokról, a parko-
lási rendről lapunk 12. oldalán olvashatnak.)

berta

Márkus-szobor

Lényegében elkészült az a terület a Dísztó partján, ahol dr.
Márkus Gábor egészalakos bronzszobrát állíttatja fel Tiszaúj-
város önkormányzata. Áll a beton talpazat és elkészült a szobor
környezetének díszburkolata is. A szobrot Józsa Lajos készíti, az
alkotást augusztus 7-én, a Triatlon Nagyhéten leplezik le.

Nagyheti avatás
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Bene Csabának Bráz György polgármester adta át a díjat.

Elsőként Bene Csaba, az Eötvös József Gimná-
zium, Szakközépiskola és Kollégium nyugállo-
mányba vonult pedagógusa vehette át a képvise-
lő-testület által a közelmúltban alapított kitünte-
tést, a Tiszaújváros Szolgálatáért Díjat.

Bene Csaba 1981 augusztusától több beosztásban is dolgozott az
Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban,
illetve jogelődjeiben. Pedagógusi pályáját műszaki oktatóként
kezdte, 1985-től gyakorlati oktatásvezető 2000 augusztusáig, az
intézményösszevonás időpontjáig. Ezt követően gyakorlati ok-
tatásvezető helyettesként dolgozott 2003-ig, amikortól ismét gya-
korlati oktatásvezetői pozíciót töltött be, 2013 szeptemberéig.
1985-ben műszaki szakoktatói diplomát szerzett a Budapesti Mű-
szaki Egyetemen. 2000-ben közoktatás vezetőként végzett a
Pécsi Tudományegyetem tiszaújvárosi kihelyezett tagozatán.
Szakmai ismereteit tovább gyarapította 2001-ben, amikor okta-
tási informatikus végzettséget szerzett.
Gyakorlati oktatásvezetői munkáját nagy szakmai hozzáértéssel
és odaadással végezte. Mindig odafigyelt az új, pályakezdő kol-
légákra, segítve beilleszkedésüket a tanári közösségbe. Gépész
osztályok osztályfőnökeként szigorúan, de emberségesen, az
életre nevelte tanítványait. Munkáját nagy elhivatottsággal, lel-
kiismeretességgel, a diákok iránti elkötelezettséggel és szeretet-
tel végezte.
Munkatársai szókimondó, ugyanakkor segítőkész, türelmes, em-
berséges kollégát ismerhettek meg személyében, aki a nehéz pil-
lanatokban sem veszíti el derűjét. Meghatározó személyisége volt
az intézménynek, szakmai munkája mellett folyamatosan látott el
társadalmi megbízatásokat is.
A Tiszaújváros Szolgálatáért Díjat Bráz György polgármester
adta át a képviselő-testület ülésén.

Ülésezett az önkormányzat

Jutalmak, támogatások, módosított rendeletek
A nyári szünet előtti utolsó
munkaterv szerinti ülését tar-
totta június 25-én Tiszaújváros
képviselő-testülete.

A grémium módosította az önkormányzat
pénzügyi tervét, ezzel összefüggésben úgy
határozott, hogy az önkormányzat, az ön-
kormányzati intézmények, valamint az ál-
lami és egyházi fenntartású iskolák dolgozói
egyharmad havi bruttó illetményüknek meg-
felelő, de minimum nettó 40 ezer forint ju-
talomban részesüljenek.
Várostörténeti pillanatoknak lehettek tanúi
a résztvevők az ülés kezdetén. Ekkor
adták át ugyanis első ízben az önkor-
mányzat új kitüntetését, a Tiszaújváros
Szolgálatáért Díjat. Elsőként Bene Csaba
pedagógus részesült az elismerésben.
(Lásd külön írásunkat.)
További kitüntetésekről is határozott a tes-
tület. A zárt ülést követő polgármesteri tá-
jékoztató szerint augusztus 20-án 2 fő Pro
Urbe Díjat vehet át, Szent István Emlék-
érem kitüntetést 8, Lorántffy Zsuzsanna
Emlékplakett kitüntetést 4 személy, illetve
közösség kap majd. Tiszaújváros Szolgá-
latáért Díjban 4 személy részesül, ők az
augusztusi testületi ülésen vehetik át az el-
ismerést. A zárt ülésen történtekről szólva
Bráz György polgármester bejelentette,
hogy továbbra is a GY&GY Perfekt Audit
Kft. látja el az önkormányzat gazdasági
társaságainak (és egy későbbi döntés ér-
telmében az önkormányzat) könyvvizsgá-
latát. A polgármester elmondta, hogy a
testület - mint tulajdonos - hozzájárult egy
3 ezer négyzetméteres ipari parki ingatlan
értékesítéséhez. A területen első ütemben
egy 300 négyzetméteres, majd egy ezer
négyzetméteres üzemcsarnok épül, és 10-
12 munkahely jön létre.

Jutalmak
A képviselő-testület módosította a pénz-
ügyi tervet, 14.631.681 ezer forintban ál-
lapítva meg a költségvetési főösszeget. Az
eredeti 7,9 milliárd forintos előirányzathoz
képest óriási a növekmény, ám ez csak lát-
szólagos. Ebből ugyanis 5,6 milliárd forint
a belföldi finanszírozás bevétele, ami az év
folyamán megvalósult betétlekötések ösz-
szege, s ez a kiadási oldalon is szerepel. Az
igazi növekményt a tavalyi, több mint egy-
milliárd forintnyi pénzmaradvány jelenti,
mely most épült be a költségvetésbe.
A pénzügyi tervvel összefüggésben mint-
egy 180 millió forint sorsáról is határozott
a testület. A legnagyobb tétel az a 93 millió
forint, amely az önkormányzat, az önkor-
mányzati intézmények, valamint az állami
és egyházi fenntartású iskolák nem köz-
foglalkoztatott munkavállalóinak jutalma-
zására nyújt fedezetet. Az a dolgozó
jogosult egyharmad havi bruttó illetmé-
nyének megfelelő összegre, de minimum
nettó 40 ezer forintra - részmunkaidős dol-
gozó estében ennek arányos részére - aki
2014. július 1-jétől folyamatosan és a ki-
osztás napján is aktív dolgozó. Időarányos
jutalomra az jogosult, aki 2014. július 1-jét
követő időponttól, de 2015. március 31-én
és a kiosztás napján is aktív dolgozó.
A testület egyetértett azzal, hogy az ön-
kormányzati tulajdonú gazdasági társasá-
gok dolgozói is részesüljenek hasonló
mértékű jutalomban. A TiszaSzolg 2004.
Kft. és a Tisza Média Kft. esetében ez
akkor történhet meg, ha a cégek likviditási
helyzete ezt lehetővé teszi.
A két nonprofit szervezet - Városgazda,
Sport-Park - esetében, ha szükséges, az év
végén megnövelik a 2015. évi támogatási
összeget, hogy a jutalom ne okozzon vesz-
teséget, likviditási problémát. A képviselők
egyetértettek azzal is, hogy a gazdasági tár-
saságok ügyvezetői - a 2015. évi jutalom
terhére - egyharmad havi bruttó alapbérük-
nek megfelelő jutalomban részesüljenek. A
testület arról is határozott, hogy a polgár-
mester is részesüljön egyharmad havi bruttó
illetményének megfelelő jutalomban.

Támogatások
A képviselő-testület a „Szilárd-hulladék-
gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a
Heves Megyei Regionális Hulladékgaz-
dálkodási Társulás területén” elnevezésű
projekt megvalósítása érdekében 70 mil-
lió forintos kölcsönt biztosított a társulás
részére. A visszafizetés határideje 2015.
december 20.
Jelentős plusztámogatást kapott a sportélet
is. ATVK-Mali TK a korábbi évek színvo-
nalának megtartása érdekében 8.350 ezer
forint támogatáshoz jutott a triatlon világ-
kupa és a Triatlon Nagyhét megrendezésé-
hez. A Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület
részére 2,5 millió forintot szavazott meg a
testület a Tisza-parti csónakház felújítási
munkálatainak teljes körű befejezése érde-
kében.
A Tiszaújvárosi SC 400 ezer forintos ki-
egészítő működési támogatást kapott a női
kézilabda szakosztály nemzetközi kapcso-
latainak építésére.
Asporttal, a mozgással függ össze a Tiszaúj-
városi Napközi Otthonos Óvoda udvari játé-
kainak fejlesztésére megítélt 7.932 ezer forint
is. Ebből az összegből összesen 6 játékot sze-
rez be a Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központ. Az óvoda három párakapuval is
gazdagodhat a nyáron, összesen 508 ezer fo-
rintért.Apárakapukat a Katica, a Tündérkert
és a Bóbita óvodába telepítik. A Szivárvány
óvodába felajánlásként érkezik a frissítő be-
rendezés, a Szederinda óvodában pedig a fel-
újítási munkálatok után lesz indokolt a
kialakítása.
A testület 2,5 millió forintot biztosított a
Magyar Vöröskereszt részére annak érde-
kében, hogy tartós élelmiszerrel, tisztító-
és tisztálkodási szerekkel támogassa a test-
vérvárosunkban, Beregszászon élő nehéz
helyzetben lévő családokat.

Hulladékgazdálkodás

A sikeres közbeszerzési eljárás eredménye-
ként július 1-jétől - alvállalkozóján, a Tisza-
bábolna Regionális Hulladék Közszolgáltató
Kft-n keresztül - az Észak-magyarországi
Regionális Hulladékgazdálkodási Közszol-
gáltató Nonprofit Kft. látja el Tiszaújvá-
rosban a szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatási feladatokat. Egyebek mel-
lett ezt rögzíti a közszolgáltatás ellátásáról
szóló most módosított rendelet. Amelyben
2016. január 1-jére módosult a társasházak
ingatlanhasználói részére az egyedi számlá-
zásra történő áttérés határideje. Az önkor-
mányzat a most már végleges közszolgál-
tatóval tovább vizsgálja az egyedi számlá-
zásra való áttérés lehetőségét és további
egyeztetést kezdeményez a hulladékudvar
üzemeltetéséről, a szelektív hulladékgyűjtő
szigetek fenntartásáról. Egy július1-jével ha-
tályos kormányrendelet értelmében az ingat-
lanhasználók számára lehetőség van 60 és 80
literes szabványos gyűjtőedények használa-
tára is. Ezt is tartalmazza a módosított ren-
delet. A 60 literes edényt a természetes
személy abban az esetben veheti igénybe, ha

a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen
használja és ezt az önkormányzat által ki-
adott igazolással bizonyítja a szolgáltató felé.
A80 literes gyűjtőedény választásának felté-
tele, hogy az űrmértéknek igazodnia kell a
képződő hulladék mennyiségéhez, figye-
lembe véve az érintett ingatlant használó ter-
mészetes személyek számát, valamint a
szállítási gyakoriságot.

Kedvezmények
Módosultak a szociális és gyermekvédelmi
tárgyú rendeletek is. A hulladékgazdálko-
dási rendelethez igazodva a szociális ren-
deletben is 2016. január 1-jére módosult a
hulladékszállítási díjkedvezmény folyósí-
tására vonatkozó új szabályozás bevezeté-
sének határideje, tehát a társasházakban
élők részére megállapított támogatás ösz-
szegét továbbra is a társasházaknak utalja
az önkormányzat.
A hulladékszállítási díjkedvezmény és még
hat ellátási forma esetében márciustól azok
szerezhettek jogosultságot, akik legalább
2013. december 31-e óta életvitelszerűen
folyamatos tiszaújvárosi lakóhellyel rendel-
keztek. A megyei kormányhivatal jelzése
alapján az új szabályozás szerint a támoga-
tásokra azok jogosultak, akik a kérelem be-
nyújtásakor legalább egy év folyamatos
tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkeznek.
A gyermekvédelmi törvény értelmében a
bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelés-
ben részesülő gyermek után az ingyenes ét-
kezésre való jogosultság szeptember 1-jétől
kiterjed a rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményre jogosultakon kívül a tartósan
beteg, vagy fogyatékos gyermekekre, tartó-
san beteg, fogyatékos gyermeket nevelő
családban élő gyermekekre, a három vagy
több gyermeket nevelő családokra, illetve
azokra a gyermekekre, akiknek családjában
a havi egy főre jutó nettó jövedelem nem éri
el a 89.408 forintot, vagy nevelésbe vették.
Ugyancsak ingyenes az étkezés az 1-8. év-
folyamon, illetve a fölött nappali rendszerű
iskolai oktatásban részt vevő nevelésbe
vett, vagy utógondozói ellátásban részesülő
gyermeknek.

Lakásrendelet
Több pontban módosult az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások és helyiségek
bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló
rendelet is.
A pontosításokon, kiegészítéseken túl fon-
tos változás, hogy a bérlő kötelezettségei
közül kikerült a természetes elhasználódás
miatti pótlás, csere, amennyiben az megha-
ladja az 50 ezer forintot. Ugyancsak kikerült
a rendeletből a közüzemi szolgáltatásokat
biztosító vezetékek lakáson belüli szakasza-
inak karbantartására, felújítására vonatkozó
bérlői kötelezettség. Ugyanakkor kiegészült
a rendelet a „panelprogram” önrésze kifize-
tésének bérbeadói kötelezettségével.
E napirendi pont tárgyalásakor két szolgálati
lakás bérbeadásáról is határozott a testület.A
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság és a Tisza-
újvárosi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
egy-egy dolgozója bérelhet szolgálati lakást.

Ferenczi László

Személyi kérdések

A testület, elbírálva a Derkovits Kul-
turális Központ igazgatói megbízá-
sára vonatkozó pályázatot, 2020. jú-
nius 30-ig a korábbi igazgatónak,
Mátyás Zoltánnak adott megbízást a
vezetői feladatok ellátására.
Külföldi munkavállalás miatt le-
mondott megbízatásáról Rigó Bar-
nabás, a Pénzügyi Ellenőrző, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság
külső tagja. Helyére Bene Csabát választotta meg a testület.

Esélyegyenlőség

A képviselő-testület elfogadta Tiszaújváros módosított Telepü-
lési Esélyegyenlőségi Programját, melynek része az az intézke-
dési terv is, mely azokat a beavatkozásokat tartalmazza, melyek
szükségesek a feltárt problémák felszámolásához. (A csaknem
100 oldalas dokumentum megtekinthető Tiszaújváros honlap-
ján.)

Értéktár

A testület elfogadta a Derkovits Kulturális Központ Tiszaújváros
Települési Értéktárral kapcsolatos tevékenységéről szóló beszá-
molót.
Az Értéktár Testület eddig három nemzeti érték felvételéről dön-
tött az értéktárba. Az ipari és műszaki megoldások kategóriájá-
ban Huszár Andor életműve, az épített környezet kategóriában a
tiszaszederkényi református templom és parókia, a kulturális
örökség kategóriában a Derkovits Kulturális Központ Helytör-
téneti Gyűjteménye alkotja az értéktárat.

Bene Csaba az első díjazott

Tiszaújváros
szolgálatáért

Döntésekről röviden

A testület 180 millió forint sorsáról határozott.

Mátyás Zoltán
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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 hí-

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti.

Értesítjük
a Tisztelt Lakosságot, hogy

HOK CSABA
a 7. sz. választókerület képviselője

2015. július 8-án (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal

földszinti képviselői szoba.
Polgármesteri Hivatal

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 üzenetrögzí-

tős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a

Polgármesteri Hivatal megteszi a szükséges intézkedéseket.

Banki károsultaknak
Banki károsultak és eladósodott családok részére INGYENES
segítségnyújtási lehetőség. Segítjük a lakosságot a banki elszá-
moltatással kapcsolatos feladataiban.
A több mint 90 napot meghaladó tartozással rendelkező ügyfelek
részére ingyenes válságkezelési tanácsadást biztosítunk.
Az eladósodott családok részére tanácsadást biztosítunk most, il-
letve a későbbi magáncsőd eljárások során.
Vállalkozások részére a vállalkozói hitelek (nem támogatott hi-
telek) esetében pénzügyi visszatérítési és könnyítési segítséget
biztosítunk.
Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület
70/253-2910, 70/432-8868
valsagkezeles2008@gmail.com
www.bankikarosultak.hu

Tiszaújvárosi Járási Hivatal Okmányiroda
(Tiszaújváros, Tisza út 2/A.)

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13:00 – 16:00
Kedd: 8:00 – 12:00
Szerda: 8:00 – 12.00; 13:00 – 18:00
Csütörtök: 13:00 – 16:00
Péntek: 8:00 – 12:00

Időpontfoglalás: 49/548-023; 49/548-061
A postától való nagy távolság miatt javasoljuk ügyfele-
inknek a bankkártyás fizetés előnyben részesítését.

Hirdetmény

Veszélyes hulladékok gyűjtése
Felhívjuk a település lakosságának figyel-
mét, hogy városunkban az ECOMISSIO
Kft. közreműködésével ismételten meg-
szervezzük a lakossági körben keletkező
veszélyes hulladékok begyűjtését. Ennek
keretében a gyűjtőpontokon az alábbi, a
környezetre veszélyes hulladékféleségek
adhatók át:
- festékmaradékok, festékes göngyölegek,
lakkmaradékok és ezek csomagolóanya-
gai,
- fáradt olaj, (motorolaj, hajtóműolaj) ola-
jos göngyölegek,
- elektronikai hulladékok, (háztartási gé-
pek és elektronikai hulladékok)
- akkumulátorok, szárazelemek,
- háztartási vegyszerek és azok csomago-
lóanyagai,

- kozmetikai szerek és azok maradványai,
- növényvédő szerek, rovarirtó szerek és
azok maradékai, csomagolóanyagai,
- használt háztartási sütőolaj és sütőzsira-
dék,
- fénycsövek, izzók,
- autógumi.
A hulladékok átvételének időpontja: 2015.
július 6. és július 9. között.
Helyszínek: 1.nap: július 6. (hétfő) - ÚJ
HELYSZÍN.
Tiszaújváros 1. számú mobil gyűjtőpont a
Lévay úton a Munkácsy út torkolatával
szemben.
2.nap: július 7. (kedd).
Tiszaújváros 2. számú mobil gyűjtőpont
az Örösi út 42-44. és a 46-48. épületek kö-
zötti parkolóban.

3.nap: július 8. (szerda).
Tiszaszederkény városrész területén kije-
lölt mobil gyűjtőpont
- a volt általános iskola udvarán (Dózsa
Gy. út).
4. nap:július 9. (csütörtök).
Tisza-part városrész területén kijelölt mo-
bil gyűjtőpont, Neumann J. utca, a Sza-
badidőházzal szemközti parkolóban.
A gyűjtőpontokon a lakosság naponta 9.00
órától 18.00 óráig a fentiekben felsorolt
hulladékokat térítésmentesen adhatja át az
akció keretében.

Védjük együtt lakókörnyezetünket és ter-
mészeti értékeinket!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás
Tisztelt Ebtartó!
Tiszaújváros területén az állatok védelméről és kímé-
letéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a alap-
ján 2015. 04.01-05.31. között volt az ebek összeírása
a jogszabályban meghatározott adattartalommal.
A települési önkormányzat - az ebösszeírás alapján -
az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektro-
nikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója
és más személyek jogainak, személyes biztonságának
és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és ál-
latvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor
köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési
önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését a Pol-
gármesteri Hivatal az elkövetkező időszakban a köz-
terület-felügyelők bevonásával célellenőrzésekkel
ellenőrzi. A bejelentési kötelezettségüket elmulasztó
ebtartók esetében az állatvédelmi bírságról szóló
244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. mellékletének
d) pontja alapján ebenként 30.000.-Ft összegű állat-
védelmi bírság szabható ki.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti a tulaj-
donában lévő alábbi személygépjárművet.
A jármű adatai:
Rendszám: JPP-979, gyártmány: VOLKSWAGEN, típus: Multivan T5
2.5 PD TDI Comfort., hengerűrtartalom: 2.461 cm3, szállítható szemé-
lyek száma: 9 fő, első nyilvántartásba vétel: 2005.05.02., tényleges futás:
399.346 km, eddigi tulajdonosok száma: 1.
A gépkocsi üzemképes, műszaki engedélye 2017. 02. 17-ig érvényes.
A gépkocsit árverésen értékesítjük a kihirdetett alapárról induló szabad li-
citálással.
Árverési alapár: bruttó 2.700.000 Ft.
Az árverésen való részvétel feltételei:
- határidőben beadott jelentkezési lap,
- személyesen legalább egy alkalommal a gépkocsi megtekintése,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó törvényesen meg-
hatalmazott képviselőjének jelenléte,
- 270.000 Ft összegű kaució befizetésének igazolása.
Jelentkezési lapok benyújtási határideje:
2015. július 09-én 12,00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 206.
számú irodájában.
Árverés ideje, helye:
2015. július 10-én 09.00 óra a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 206.
számú irodájában.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Árverési hirdetmény

Használt személygépkocsi
értékesítése

Óvodai zárva tartás
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal ér-
tesíti a lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi
Napközi Otthonos Óvoda egyes épületei-
nek nyári zárva tartása az alábbiak sze-
rint alakul:
• Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
„Szederinda Óvodája”:
(Tiszaújváros, Dózsa u 9.) 2015. június
22. - július 17.
2015. július 20. – augusztus 14.
• Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
„Tündérkert Óvodája”:
(Tiszaújváros, Alkotmány köz 1.) 2015.
június 22. - július 17.
• Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
„Katica Óvodája”:
(Tiszaújváros, Irinyi János út 1.) 2015. jú-

nius 22. - július 17.
2015. július 20. – augusztus 14.
• Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
„Szivárvány Óvodája”:
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.) 2015. június
22. - július 17.
2015. július 20. – augusztus 14.
• Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
„Bóbita Óvodája”:
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.) 2015. július
20. – augusztus 14.
A nyári időszakban a Tiszaújvárosi Nap-
közi Otthonos Óvoda az alábbi rend sze-
rint szervezi meg nyitva tartását, illetve
biztosítja az összevont óvodai ellátást:
Nyitva tart és összevont ellátást biztosít:
• Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda

„Bóbita Óvodája”:
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.) 2015. jú-
nius 22. - július 17.
Nyitva tart és összevont ellátást biztosít:
• Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
„Tündérkert Óvodája”:
(Tiszaújváros, Alkotmány köz 1.) 2015.
július 20. - augusztus 14.
2015. augusztus 17-től minden épület teljes
nyitva tartással üzemel.
Kérjük az óvodáskorú gyermekek szüleit,
hogy nyári szabadságuk tervezésénél a
fenti időpontokra legyenek tekintettel, és a
felmerülő óvodai ellátási igényekről az
óvoda vezetőjét időben értesíteni szíves-
kedjenek.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Bráz György polgármester

2015. július 6-án (hétfőn) 13.00 órától
15.00 óráig

fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri Hi-

vatal I. emeleti önkormányzati
tárgyaló.

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes
bejelentés alapján történik, negyedórás beosztással.

Az érdeklődők bejelentkezését
az 548-010-es telefonszámra várjuk.

Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Jézsó Gábor az 1. sz. választókerület

képviselője
2015. július 06-án (hétfő) 16.00 órától

Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház -

volt tsz-iroda)
2015. július 07-én (kedd) 16.00 órától

Tisza-part városrészben
(Tisza-parti Szabadidőház, Neumann J.

út 1.)
fogadóórát tart.

Polgármesteri Hivatal

A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meg-
hirdeti a tulajdonában lévő alábbi üzem-
képes személygépjárművet.
A személygépjármű adatai:
Műszaki engedély érvényes: 2017. 07. 26.
Rendszám: JSV - 508
Gyártmány: Volkswagen
Típus: Multivan T5 Comfortline 2.5 PD
TDI 4 motion
Hengerűrtartalom: 2461 cm3

Teljesítmény: 128 KW
Ülések száma: 7 db
Első nyilvántartásba vétel: 2005. 09. 30.
Futásteljesítmény: 554 507 km
Tulajdonosok száma: 1 fő
A gépjárművet árverésen értékesítésítjük
a kihirdetett árverési alapárról induló sza-
bad licitálással.

Árverési alapár: bruttó 2 900 000 Ft (ket-
tőmillió-kilencszázezer forint)
Az árverésen való részvétel feltételei:
• határidőben beadott jelentkezési lap,
• személyesen legalább egy alkalommal a
gépjármű megtekintése,
• a pályázó árverésen való személyes vagy
a törvényesen meghatározott képviselőjé-
nek részvétele,
• 290 000 Ft (kettőszázkilencvenezer fo-
rint) kaució befizetésének igazolása.
A személyes megtekintés időpont egyez-
tetésére kijelölt személy és elérhetősége:
Répási Csaba, 06-70-333-8148.
Jelentkezési lapok benyújtásának határ-
ideje: 2015. július 16. 14.00 óráig
• személyesen a TiszaSzolg 2004 Kft. 206.

sz. irodájában,
• elektronikus úton a tiszaszolg@tszolg.hu
címen,
• postai úton a 3580 Tiszaújváros Tisza út
2/F. címen.
A kaució befizethető:
1. A TiszaSzolg 2004 Kft. OTP Bank
Nyrt.-nél vezetett 11734114-20646893 sz.
bankszámlájára.
2. Nyitvatartási időben a TiszaSzolg 2004
Kft. főpénztárában:
3580 Tiszaújváros Tisza út 2/F.
Árverés ideje és helyszíne:
2015. július 17. 10.00 órakor a TiszaSzolg
2004 Kft. 2. emeleti tárgyalójában.

TiszaSzolg 2004 Kft.

Árverési hirdetmény

Használt személygépjármű értékesítése
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Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegy-osztás
2015. június

www.tik.tiszaujvaros.hu

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjai részére - OTP, K&H, MKB Szép Kártyát is elfogadunk!

Július 15-től augusztus 15-ig

Nyári diákmunka
A 2013-as és 2014-es évekhez
hasonlóan a Nemzetgazdasági
Minisztérium koordinálása
mellett a kormányhivatalok
foglalkoztatási főosztályainak
és a járási hivatalok foglalkoz-
tatási osztályainak közremű-
ködésével „Nyári diákmunka”
elnevezéssel munkaerőpiaci
program indul.

A központi programban az önkormány-
zatok és az önkormányzati fenntartású in-
tézmények legfeljebb 2 hónap időtartamra,
2015. július 1. és 2015. augusztus 31. kö-
zötti időszakra támogatást igényelhetnek a
16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói
vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és
azt igazolni tudó diákok foglalkoztatásá-
hoz. A foglalkoztatás történhet az önkor-
mányzat fenntartásában álló, alapfeladat
ellátását szolgáló intézményben is. A prog-
ramban legfeljebb napi 6 órás foglalkozta-
tás támogatható. Támogatásként a munka-
bér 100 %-a téríthető meg, amely azonban
nem lehet magasabb, mint a minimálbér -

szakképzettséget igénylő munkakörben a
garantált bérminimum - időarányos há-
nyada (78.750 Ft, illetve 91.500 Ft).
A támogatás előfeltétele, hogy a nappali ta-
gozatos diák közvetítést kérőként a lakó-
vagy tartózkodási helye szerint illetékes já-
rási hivatal foglalkoztatási osztályán nyil-
vántartásba vetesse magát. Ehhez személyes
okmányaival, valamint érvényes diákiga-
zolványával, vagy annak az iskolai tanul-
mányok befejezése miatti visszavonáskor
kiadott iskolalátogatási igazolásával kell - a
munkaviszony kezdete előtt - a járási hivatal
foglalkoztatási osztályára befáradnia, annak
érdekében, hogy a programba vonásának
előfeltételét jelentő regisztrációja megtör-
ténhessen.
A támogatás kizárólag a járási hivatal fog-
lalkoztatási osztálya által a munkaerő-
igényre közvetített diák foglalkoztatásához
nyújtható, vissza nem térítendő formában,
melyet a tárgyhót követően benyújtott el-
számolási dokumentumok alapján utólag
fizetnek ki.
Tiszaújváros önkormányzata - csakúgy,

mint az előző években - részt kíván venni
a programban. A foglalkoztatás július 15-
től augusztus 15-ig tart, napi 6 órás foglal-
koztatással, szakképzettséget nem igény-
lő munkakörben, 78.750 Ft/hó munkabér-
rel. Az önkormányzat kéri, hogy csak azok
a fiatalok jelentkezzenek, akik a teljes idő-
szakban vállalni tudják a munkavégzést.
Aregisztráció helye: Tiszaújvárosi Járási Hi-
vatal Foglalkoztatási Osztály, Tiszaújváros,
Szederkényi u. 8.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 08.00-12.00; 13.00-15.00
Kedd: 08.00-12.00
Szerda: 08.00-12.00; 13.00-15.00
Csütörtök: 08.00-12.00
Péntek: 08.00-11.00
A regisztrációra jelentkezés és a regisztrá-
ciós lapok leadásának határideje: 2015. jú-
lius 8. A regisztrációs lapokat a Tiszaúj-
városi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájé-
koztatási irodáján lehet leadni (Tiszaúj-
város, Bethlen Gábor út 7. földszint).

július Helye Ideje Kinek a részére

7. kedd Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők és alkalmazottak

9. csütörtök Bóbita Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bölcsödés gyerek és alkalmazott

13. hétfő Tisza-parti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők

15. szerda "Őszirózsa" Idősek Klubja 07.30 - 08.00 ,,Esély" Napközi Otthon részére

,,Őszirózsa" Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

16. csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

20. hétfő Tiszaszederkényi Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

21. kedd Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők és alkalmazottak

22. szerda Központi étterem 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

23. csütörtök Központi étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők

28. kedd Tündérkert Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megren-
delése

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 12.00 Pótbefizetés

29. szerda Központi étterem 12.00 - 13.00 Alkalmazott étkezés megrendelése
(hivatal, könyvtár, rendelő)

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda pályázatot hirdet 2 fő
pedagógiai asszisztensi álláshely betöltésére, határozatlan időre
szóló kinevezéssel.
A pályázat feltételei:
• középfokú iskolai végzettség, pedagógiai asszisztensi képesítés,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• egészségügyi alkalmasság.
Előnyt jelent:
• felsőfokú szakmai képesítés, pedagógiai végzettség.
Bérezés a „Közalkalmazottak Jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIIII. törvény, valamint a Kjt. végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 24.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 31.
Az állás 2015. szeptember 01-től tölthető be.
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai önéletrajzot,
• iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló oklevél má-
solatot,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt.
A pályázatot postai úton, az alábbi címre kérjük benyújtani:
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: peda-
gógiai asszisztens.

Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda pályázatot hirdet 3 fő
óvodapedagógusi álláshely betöltésére, határozatlan időre szóló
kinevezéssel.
A pályázat feltételei:
• felsőfokú óvodapedagógiai végzettség,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• egészségügyi alkalmasság.
Bérezés a „Közalkalmazottak Jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIIII. törvény, valamint a Kjt. végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 24.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 31.
Az állás 2015. szeptember 01-től tölthető be.
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai önéletrajzot,
• iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló oklevélmá-
solatot,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt.
A pályázatot postai úton, az alábbi címre kérjük benyújtani:
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: óvo-
dapedagógus.

Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda pályázatot hirdet 1 fő
dajka álláshely betöltésére, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
A pályázat feltételei:
• középfokú iskolai végzettség,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• egészségügyi alkalmasság.
Előnyt jelent:
• óvodai dajka képesítés.
Bérezés a „Közalkalmazottak Jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIIII. törvény szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 24.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 31.
Az állás 2015. szeptember 01-től tölthető be.
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai önéletrajzot,
• iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló bizonyítvány
másolatot,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt.
A pályázatot postai úton, az alábbi címre kérjük benyújtani:
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: dajka.

Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

Lakossági tájékoztató

Tilos
a tavon horgászni

Tiszaújváros önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy
a Városközponti tó vonatkozásában 2014. december 1. nap-
jától az önkormányzatot, mint halgazdálkodásra jogosultat
a halgazdálkodásra jogosultak nyilvántartásába bejegyezték.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Városközponti tó területén
horgászni csak az önkormányzat engedélyével lehet.
Horgász területi engedélyt a halgazdálkodási tervben foglal-
taknak megfelelően az önkormányzat csak horgászversenyek
alkalmával ad ki.
Mindennemű más horgászati tevékenység TILOS!
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a törvényi rendel-
kezések értelmében a tilalom ellenére végzett halfogási te-
vékenység a Városközponti tó teljes területén halvédelmi
bírság kiszabását, valamint szabálysértési- vagy büntetőel-
járás kezdeményezését vonja maga után.
A halvédelmi bírság mértéke 10.000 Ft-tól 500.000 Ft-ig ter-
jedhet, továbbá halászati engedély, állami halászjegy, állami
horgászjegy nem adható annak a személynek - a bírság jog-
erős kiszabásától számított három hónaptól három évig ter-
jedő időtartamra - akivel szemben halvédelmi bírságot
szabtak ki.

Pályázati felhívás

Pedagógiai asszisztensi
állás

Pályázati felhívás

Óvodapedagógusi állás

Pályázati felhívás

Dajka álláshely

Rendkívüli felvételi
eljárás

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium rendkívüli felvételi eljárást hirdet a 2015/2016-
os tanévre, a következő tanulmányi területre:
- tagozatkód: 11; szakközépiskolai közgazdasági osztály.
A képzés helye: az Eötvös gimnázium épülete (Munkácsy M.
út 13.)
A felvételi kérelmek beadási határideje: 2015. augusztus 31.
A rendkívüli felvételi eljárásban csak azok a tanulók vehetnek
részt, akiket az általános iskolai felvételi eljárás során egyet-
len, a tanuló által megjelölt középfokú intézménybe sem vet-
tek fel.
A rendkívüli felvételi eljárásra egy új jelentkezési lap kitölté-
sével lehet jelentkezni, a kitöltött jelentkezési lapot a szülő jut-
tatja el intézményünkbe. (Jelentkezési lapok kérhetők az
iskola titkárságán, vagy letölthetők honlapunkról:
http://www.eotvos-tuj.sulinet.hu).
Amennyiben a rendes felvételi eljárás során nem felvételizett
iskolánkba, kérjük csatolni az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi
bizonyítvány hitelesített fénymásolatát.

Pogonyi-Simon Edit
intézményvezető
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Lakossági felhívás
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a parlagfű elleni
védekezést és gyommentesítést az ingatlantulajdonos részéről az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény 17. §-a írja elő. Ennek alapján minden ingatlan-
tulajdonos és földhasználó köteles az allergén gyomok ellen vé-
dekezni, illetve a parlagfű virágzását megakadályozni, és ezt az
állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
Aki kötelezettségének az előírt határidőn belül és felszólításra
nem tesz eleget, a törvény 60. § (1) bekezdés alapján - többször
is kiszabható - növényvédelmi bírsággal sújtható a B-A-Z Me-
gyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növényi- és Ta-
lajvédelmi Főosztálya által.
Továbbá felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a közös-
ségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 19/2013. (VII.05.) önkormányzati
rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a közösségi
együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki a
tulajdonában vagy használatában álló ingatlannal közvetlenül
érintkező járdaszakasz, a járdaszakaszok melletti nyílt árok és
annak műtárgyai, valamint a járdához tartozó folyókák, víznyelő
rácsok folyamatos tisztántartásáról, hó és síkosság elleni véde-
kezésről nem gondoskodik.
A közterület-felügyelet munkatársai a rendelet 15. § (1) bekez-
dése értelmében a közösségi együttélés alapvető szabályait meg-
szegő elkövetővel szemben ötvenezer forintig terjedő helyszíni
bírságot, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bír-
ságot szabhat ki.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tűzvédelem az aratás idején is
A nyári betakarítási munkák amellett, hogy
nagy igénybevételt jelentenek a mezőgazda-
ságban dolgozóknak, igen tűzveszélyesek is.
Kellő körültekintéssel kell felkészülni, külö-
nösen fontos a betakarítási munkálatokban
résztvevő erőgépek tűzvédelme, az aratásra,
illetve a tarló- és növényi hulladékok égeté-
sére vonatkozó szabályok ismerete, betartása.
Ezeket az Országos Tűzvédelmi Szabályzat-
ról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tar-
talmazza.
A mezőgazdasági erő- és munkagépek,
illetve az aratás tűzvédelmi szabályai
A szabályok betartása különösen fontos,
évente több száz mezőgazdasági tüzet -
gabonatábla-tüzet, valamint kazal-, illetve
boglyatüzet - kell eloltaniuk a tűzoltók-
nak.
A kalászos termény betakarítási, kazlazási,
szalmaösszehúzási és bálázási munkáiban
csak a tűzvédelmi követelményeknek meg-
felelően, legalább 1 db 21A és 113B vizs-
gálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó-
készülékkel is ellátott erő- és munkagép, va-
lamint egyéb jármű vehet részt, amelynek
tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást
megelőzően az üzemeltető elvégezte. A
jármű megfelelőségéről szemle során kell
meggyőződni. Ennek tervezett időpontját
ötnél több mezőgazdasági járművet érintő
műszaki ellenőrzés esetén tíz nappal előbb
írásban az illetékes katasztrófavédelmi ki-
rendeltségre be kell jelenteni. A szemléről
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek egy
példányát a járművön el kell helyezni.
Kötelező az akkumulátorok megfelelő vé-
dőburkolása, illetve a kipufogó és a szikra-
törő éghető anyagoktól való megtisztítása
legalább naponta egyszer. Figyelni kell arra
is, hogy sehol se csepegjen az üzemanyag
vagy a hidraulika-folyadék, mert ez nagyban
segítheti egy esetleges tűz terjedését. A jár-
műveken nyílt láng használatával járó kar-
bantartást, javítást nem szabad végezni
gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló
területén, hiszen e munkák során üzemanyag
folyhat el, amelyet a nyílt láng meggyújthat.
Az aratást lehetőleg közút, illetőleg vasút-
vonal mentén kell először elvégezni, ezek
mellett legalább három méter széles védő-
szántást kell kialakítani. Ugyanilyen vé-
dőszántást kell készíteni akkor, ha a
munkaszünet idejére a kombájnt nem tud-
ják a gabonatáblától, kazaltól legalább 15
méter távolságban leállítani. A munkála-
tok közbeni dohányzás veszélyeit is fon-
tos szem előtt tartani, gabonatáblán még a
járművek, erő- és munkagépek vezetőfül-
kéiben sem szabad dohányozni. Az aratás
idejére a gabonatáblától legalább 15 mé-

terre lehet dohányzó helyet kijelölni, ott
vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.
A szalmaösszehúzást és kazlazást végző
erőgépek csak olyan távolságra közelíthe-
tik meg a szalmát és a kazlat, hogy az ne
jelentsen gyújtási veszélyt, ugyanis az erő-
gépek kipufogócsöve könnyen lángra lob-
banthatja a száraz szalmát. Az összehúzott
szalma alapterülete nem haladhatja meg az
ezer négyzetmétert, és a szabadban össze-
rakott kazlak között legalább húsz méter
távolságot kell tartani, vasúti vágánytól
legalább száz, közúttól és erdőtől legalább
huszonöt méterre kell elhelyezni ezeket.
A tarló- és a növényi hulladék égetésé-
nek szabályai
Magyarországon évtizedek óta végeznek
tarlóégetést, melynek egyik oka a mono-
kultúrás termelés. Ez azt jelenti, hogy a
gabonavetést követő évben is gabona
kerül ugyanazon táblába, így a növény
gombabetegségei fokozottabban megje-
lennek. A gombabetegségek elleni véde-
kezés jelentős mennyiségű növényvédő
szer alkalmazásával jár. Ennek kiváltására
alkalmazott olcsóbb módszer a tarlóége-
tés. A levegő védelméről szóló 306/2010.
(XII. 23.) kormányrendelet azonban egy-
értelműen tiltja a lábon álló növényzet,
tarló és növénytermesztéssel összefüggés-
ben keletkezett hulladék nyílt- téri égeté-
sét. Ettől az előírástól azonban jogszabály
eltérően is rendelkezhet. A kormányren-
delet megsértése esetén a tarlóégetés kör-
nyezetvédelmi bírsággal sújtható.
Amennyiben jogszabály lehetőség ad a
tarló égetésére, az irányított égetés kereté-
ben végezhető, azonban az égetés meg-
kezdése előtt legalább 10 nappal a kataszt-
rófavédelmi kirendeltség engedélyét kell
kérni. Az engedély kérése során meg kell
adni:

a) a kérelmező nevét és címét,
b) az égetés pontos, földrajzi koordináták-
kal vagy helyrajzi számmal megadott he-
lyét,
c) az égetés megkezdésének és tervezett
befejezésének időpontját (év, hónap, nap,
óra, perc),
d) az irányított égetés indokát,
e) az égetéssel érintett terület nagyságát -
legfeljebb 10 hektár,
f) az égetés folyamatának pontos leírását,
g) az égetést végző személyek nevét, cí-
mét,
h) az égetés felügyeletét biztosító személy
nevét és címét, mobiltelefonszámát,
i) a tűz továbbterjedésének megakadályo-
zására tervezett intézkedéseket és
j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbter-
jedésének megakadályozására készenlét-
ben tartott eszközök felsorolását.
A tűzvédelmi hatóság az engedélyt 5
napon belül elbírálja.
Az égetés során az alábbi szabályokat be
kell tartani. A tarlót egyidőben minden ol-
dalról meggyújtani tilos, biztosítani kell
ugyanis a vad elmenekülési lehetőségét.
Csak tarlómaradványt lehet égetni, szal-
mát erre felhasználni tilos. Legalább há-
rom méter széles, de facsoportok, erdők
mellett már hatméteres védőszántást kell
alkalmazni. Lábon álló gabonatábla mel-
lett még védőszántás alkalmazása esetén
is tilos tarlót égetni. 10 hektárnál nagyobb
területek égetését szakaszosan kell végre-
hajtani, az egyes szakaszokat védőszán-
tással kell egymástól elválasztani. Egy-
szerre csak egy szakasz égethető. Az ége-
tés idején a területnagyságától függetlenül
a tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal el-
látott, megfelelő létszámú, kioktatott sze-
mély jelenlétéről kell gondoskodni, és
legalább egy traktort ekével a helyszínen
készenlétben kell tartani. A tűz őrizetlenül
nem hagyható, illetve ha már nincs rá
szükség, azt el kell oltani. Az égetés után
a területet át kell vizsgálni, és az izzó, pa-
rázsló részeket el kell oltani.
A tarlóégetések során a tűzvédelmi ható-
ság ellenőrzi, hogy megtörtént-e az irá-
nyított égetés engedélyezése. Az előírások
megsértése esetén a terület tulajdonosa, il-
letve az égetést végző ellen eljárás kezde-
ményezhető.
A fenti szabályok azért vannak, hogy meg-
gondolatlanság, felelőtlenség miatt ne
vesszen kárba az egész éves mezőgazda-
sági munka, a termés.

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Kalászos termény betakarításának helyszínén a tűzvédelmet
alapvetően meghatározza:
- a tűzoltó készülékek megfelelősége,
- a mezőgazdasági erő- és munkagépek és egyéb járművek tűz-
védelmi felülvizsgálatának elvégzése (jegyzőkönyv, mezőgaz-
dasági járművet érintő műszaki ellenőrzés),
- az erő- és munkagép kipufogó-vezeték, szikratörő műszaki ál-
lapota, tisztántartása,
- a tartalék üzem- és kenőanyagok elhelyezése,
- a munkaszünet idejére vonatkozó gépelhelyezési előírások be-
tartása,
- a dohányzásra kijelölt hely megfelelősége,
- a learatott kalászos termény OTSZ szerinti elhelyezése,
- a mezőn összerakott kazal tárolási kialakítása,
- a növényi hulladék OTSZ szerinti égetése.
Kalászos termény betakarításakor a telephely tűzvédelmét alap-
vetően meghatározza:
- a megfelelő tűzvédelmi szabályzat,
- a munkavállalók tűzvédelmi oktatása és annak nyilvántartása,
- a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörök nyilvántar-
tása (jegyzék, kimutatás) és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával
rendelkező munkavállalók foglalkoztatása,
- a villamos- és villámvédelmi berendezések tűzvédelmi felül-
vizsgálata és annak igazolása (jegyzőkönyv, minősítő irat),
a terményszárítás szabályainak betartása.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2015. július 1-jétől a hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátását Tiszaújvá-
rosban az ÉMRHK Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kft.) végzi,
és 2015.07.01-jétől a közszolgáltatás díját az ingatlantulaj-
donos a kiállított számla alapján közvetlenül a kft. részére fi-
zeti meg.
2015. július 1-jétől Tiszaújváros családi házas övezetében be-
vezetik a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési és zöld-
hulladék-gyűjtési rendszert, így ezentúl a lakosságnak a
háztartásokban keletkező szelektív hulladékokat (kizárólag a
zsákon és ezen tájékoztatóban feltüntetett hulladékfajtákat), va-
lamint a zöldhulladékot a kft. által biztosított, erre a célra szol-
gáló gyűjtőzsákokban kell gyűjteni.
Hogyan kell gyűjteni a szelektív hulladékot?
Első alkalommal a szórólappal együtt osztják ki a zsákokat, me-
lyek a szelektív hulladék gyűjtésére szolgálnak. A továbbiakban
a kft. gyűjtőjáraton dolgozó munkavállalói minden alkalommal
annyi zsákot dobnak be a postaládákba, amennyi szelektív hul-
ladékkal teli zsákot az ingatlantulajdonos előzetesen kihelye-
zett. A zsákok begyűjtése kéthetente, szerdai napon történik,
az első nap 2015. július 15-e, innentől kezdve tehát minden
páratlan héten, szerdán történik a begyűjtés.
Kérjük, hogy a megtelt zsákokat az adott napon bekötözve
helyezzék el a lakóingatlan elé!
Kérjük továbbá, hogy a felsorolt hulladékokat tisztán, más
hulladékoktól mentesen gyűjtse!
A kommunális hulladékkal szennyezett szelektív hulladékot
tartalmazó a zsákokat a kft. nem szállítja el.

Kérjük, hogy üveget NE helyezzenek a zsákokba! Az üveg
gyűjtése a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken történik a külön
erre a célra kihelyezett ÜVEG feliratú edényben. A szelektív hul-
ladékgyűjtő szigetek a családi házas övezetekben - a házhoz
menő szelektív bevezetés után - megszűnnek, helyettük sze-
lektív gyűjtőpont lesz kialakítva, ahol az üveghulladékot el-
helyezhetik.
Az alábbi hulladékfajták gyűjthetők vegyesen egy zsákban:
Papírhulladék:
- vegyes újságpapír, szórólapok,
- kisebb papírdobozok (teás, süteményes doboz, stb.)
- a nagyobb kartondobozokat kérjük a zsák mellé helyezni.
Fémhulladék:
- alumínium italos dobozok (sörös doboz, üdítős doboz, stb.)
- alufólia, alumínium tálca
- konzervdobozok és egyéb fém élelmiszercsomagolások.
Italos kartondoboz:
- gyümölcsleves, tejes dobozok kiöblítve, LAPOSRA TA-
POSVA!
Műanyaghulladék:
- műanyag (PET) italos palack LAPOSRA TAPOSVA!
- fóliák (szatyrok, nylonzacskók, zsugorfólia, stb.),
- flakonok (kozmetikai és tisztítószerek flakonjai, kiöblítve)
Hogyan gyűjtse a zöldhulladékot?
Első alkalommal a szórólappal együtt kapott zsákban gyűjtheti
a zöldhulladékot. A továbbiakban a kft. gyűjtőjáraton dolgozó
munkavállalói minden alkalommal annyi zsákot dobnak be a
postaládába, amennyi zöldhulladékkal teli zsákot az ingatlantu-
lajdonos előzetesen kihelyezett. A zsákok begyűjtése kéthetente

szerdai napon történik, az első nap 2015. július 8-a, innentől
tehát minden páros héten, szerdán történik a begyűjtés. Kérjük,
hogy a megtelt zsákokat az adott napon bekötözve helyezze a la-
kóingatlan elé. Kérjük továbbá, hogy a felsorolt hulladékokat
tisztán, más hulladékoktól mentesen gyűjtse. Amennyiben kom-
munális hulladékkal szennyezett az összegyűjtött zöldhulladék,
a zsákokat nem áll módunkban elszállítani!
Milyen zöldhulladék helyezhető el a zsákokban?
- olyan növényi hulladék, amely kertekből származik (falevél,
ágnyesedék, vágott fű, lomb, forgács, gyom, fanyesedék, stb.),
- a maximum 5 cm átmérőjű és egy méter hosszú ágak, gallyak
a zsákok mellett kötegelve helyezhetők el.
Tilos a zsákba tenni:
- növényi eredetű, biológiailag lebomló hulladékon kívül min-
den egyéb hulladékot (háztartási hulladék, lom, szerves trágya,
háziállatok teteme, építési törmelék, veszélyes hulladék, üveg,
műanyag, stb.).
Hulladékgyűjtési naptár:

A kft. ügyfélszolgálatának címe: 3527 Miskolc, József Attila u.
65.; Központi telefonszám: 46/500-310, e-mail: info@emrhk.hu
Aktuális információkat és az ügyfélfogadással kapcsolatos to-
vábbi részleteket a Kft. honlapján talál a www.emrhk.hu oldalon.
A továbbiakban az aktuális információkat megjelentetjük a Ti-
szaújvárosi Krónikában és a városi honlapon.

Tájékoztatás az új hulladékkezelési közszolgáltatóról
és a családi házas övezetekben a házhoz menő szelektív-, illetve zöldhulladék-gyűjtésről

Az aratással összefüggő
alapvető tűzvédelmi

szempontok

Az aratás tűzveszélyes „üzem”.
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A tudáspróba egyik állomása. Vendégségben Szederkényben
Együtt főztek, ettek, ittak, együtt voltak

Főzzünk együtt! Együnk e-
gyütt! Igyunk együtt! Le-
gyünk együtt! Hetedik alka-
lommal hangzott el a jól ismert
mottó Tiszaszederkényben.

Az idei Legyen Szederkény vendége prog-
ramra 12 főzőcsapat mintegy 170 fővel
nevezett.
Isteni illatok terjengtek minden felé a hét-
végén a tiszaszederkényi művelődési ház
mellett. A hagyományok szerint a nevező
csapatok maguknak és a zsűrinek fino-
mabbnál finomabb fogásokat főztek.
- Csülökpörköltet készítünk - mondta a tű-
zifa aprítása közben Tari Béla. - Rendsze-
resen főzünk a barátainkkal a szabadban,
nagyon szeretünk bográcsozni.
De nem csak a társaság miatt éri meg. A
bográcsban való főzés ugyanis teljesen
más, mint a konyhai.
- Más az íze a bográcsban főtt ételnek,
nem lehet összehasonlítani mással -
mondta Kelemen Sándor, aki egy vegyes
pörkölttel rukkolt elő. - A lényeg, hogy le-
gyünk együtt úgy, hogy közben együnk is
együtt.
Bráz György polgármester nyitotta meg

hivatalosan a rendezvényt, majd a helyi
nyugdíjasok, valamint a Bokréta Citera-
zenekar és a Mezei Virág Népdalkör mű-
sora szórakoztatta a főzőket. A nap
sztárvendége Kaczor Feri volt, aki mula-
tós műsorával fokozta az amúgy is kiváló
hangulatot. Míg a színpad előtt táncoltak,

addig a zsűri a készülő étkeket vizslatta
szakértő szemmel.
- Nagyon fontos a jó alapanyag és a helyes
fűszerezés - mondta a zsűri elnöke, Zsipi
Imréné. - Nehéz megmondani, hogy mi
fog dönteni, néha egy különlegesség sem
olyan jó, mint egy egyszerű, de tökélete-
sen elkészített étel.
A bográcsgulyás egyszerűnek nevezhető,
mégis finom és laktató étek. Ebből kaptak
kóstolót mindazok, akik nem főztek,
„csak” részt vettek az eseményen.
- Hagyomány, hogy nem csak a csapatok
készítenek ételt, hanem mi is, amivel min-
den ide látogatót megvendégelünk -
mondta Mátyás Edina művelődésszer-
vező. - Idén nyolcvan adag gulyással ké-
szültünk.
A Legyen Szederkény vendégét 7 évvel
ezelőtt szervezték meg először, azzal a
céllal, hogy a városrész lakosságát még in-
kább összehozzák. A főzőversenyt má-
sodjára hirdették meg. Az elsőséget a
„címvédő” Tiszaszederkény Kultúrájáért
Egyesület szerezte meg.

borza

Jó, jó, de még nem az igazi.

A közönség együtt énekelt Kaczor Ferivel.

Családi nap, nyugdíjas találkozó

Juniális
a Sportcentrumban

Az idén már 19. alkalommal rendezték meg a TVK
hagyományos juniálisát. A MOL-Magyarország
regionális családi nap néven is futó rendezvényre a
gyár dolgozói és családtagjaik mellett a nyugdíja-
sokat is várták a szervezők.

Az események már délelőtt elkezdődtek, a színpadon a Miskolci
Csodamalom Bábszínház, a Bóbita zenekar, és a Copacabana
tánc show szórakoztatta a nagyérdeműt, de fellépett az Animal
Cannibals, a Quantum XXL, a százhalombattai Reform együt-
tes, a nap végén pedig Charlie élő koncertjét élvezhették a Sport-
centrumba kilátogatók.
A színpadi produkciók mellett számos gyermekprogram várta a
családokat. Például tematikus tudáspróbán vehettek részt a ki-
csik a játszósátrakban, ahol játékosan ismerkedhettek meg a sze-
lektív hulladékgyűjtés fontosságával, az energiatakarékosság
fogalmával, a természet megújításával.
A kötetlen, sportos programokra vágyókra is gondoltak a szer-
vezők, számtalan élményelemet lehetett kipróbálni a nap folya-
mán. A kispályás focibajnokság sem maradhatott el, mint ahogy
a mászófal és az asztalitenisz sem. A legnépszerűbb programok
közé tartozott az íjászat és a paintball is.
Mint ahogy azt Túróczi Judit, a TVK tömegsport bizottságának
elnöke elmondta, a TVK tömegsportja komoly bázissal rendel-
kezik a telephelyen, minden délután igénybe lehet venni a spor-
tolási lehetőségeket.
A családi programok mellett a juniális egyben TVK nyugdíjas
találkozó is volt. Szép számmal jelentek meg az egykori dolgo-
zók, hogy együtt legyenek és nosztalgiázzanak.
- A juniális eleve családi napként indult hosszú évekkel ezelőtt -
mondta Tóth Éva a TVK-ban működő egyik szakszervezet el-
nökhelyettese. - A családoknak most is nagyszerű kikapcsolódást
nyújt, minden korosztály megtalálja a kedvére valót.

Dá

Semmelweis nap

Főorvosi címek az ünnepen
1992-ben döntött úgy a kor-
mány, hogy a sok ünnep-,
világ- és emléknap mellett
egy újabbat jegyeztet a nap-
tárba az egészségügyi dolgo-
zók áldozatos munkájának
tisztelegve és az ágazat dolgo-
zóit elismerve.

Így született meg a Semmelweis nap, me-
lyet szerte az országban megünnepelnek.
Tiszaújvárosban az Arany Holló étterem-
ben látták vendégül egy közös vacsorára
az egészségügyben dolgozókat.
Az ágazat dolgozóinak áldozatos munká-
ját, lojalitásukat, szakmai hozzáértésüket
megnyitó beszédében a Tiszaújváros Vá-
rosi Rendelőintézet főigazgatója, Nagyné
Kántor Judit köszönte meg, majd dr.
Fülöp György alpolgármester méltatta az
egészségügyi dolgozókat, hangsúlyozva
Tiszaújváros önkormányzatának gondos-
kodását az egészségügy terén, továbbá kö-
zölte a jó hírt, miszerint az ágazat dol-
gozói egy havi bruttó munkabérük 1/3-át
kapják meg nyári jutalomként.
Dr. Fülöp György ünnepi beszéde után el-
ismeréseket adtak át. A rendelőintézetben
dolgozók közül 11-en kaptak főorvosi
címet: Dr. Szinku Tímea, Dr. Regéczy
Zoltán, Dr. Szabó-Maák Sándor, Dr. Vá-
mosi Judit, Losoncziné Dr. Gyimes Zsó-
fia, Dr. Fehér József, Dr. Hito Fawaz, Dr.
Csörgő Szibilla, Dr. Nyíri Marianna, Dr.
Kébel Zsolt és Dr. Iszlai Zoltán
- Számomra nagyon sokat jelent ez az el-
ismerés, ilyenkor is érzi az ember a meg-
becsülést és egyben az idő múlását is jelzi.

Ezzel példát mutathatok a gyermekeim-
nek, motiválhatom és ösztönözhetem őket
arra, hogy legyenek kitartóak - mondta dr.
Nyíri Marianna fogorvos.
Huszonöt éve dolgozik az alapellátásban
Dr. Szabó Maák Sándor. A háziorvos is fő-
orvosi címet vehetett át.
- Nagyon jó kollektíva dolgozik a rende-
lőintézetben, és nagyon szeretem is a
munkahelyemet - nyilatkozta. - Jó körül-
mények között, kedves emberekkel va-
gyok körülvéve. Mindig is szerettem a
munkámat, szeretek dolgozni, remélem,
sokáig tehetem még ezt. Örültem a főor-
vosi címnek és köszönöm is ezt. De a leg-
nagyobb öröm most az életemben az,
hogy nemrégiben született meg az uno-
kám.

Több mint 200 dolgozója van a rendelőin-
tézetnek. Tiszaújváros önkormányzata min-
denkori döntéseivel támogatja, segíti az
ágazatot.
- Minden egészségügyi dolgozó büszke
erre a napra, hiszen a dolgozók érzik, hogy
egy nagy családba tartoznak - mondta
Nagyné Kántor Judit. - Jó, hogy van egy
nap, amikor ünnepelhetjük magunkat, a
szakmánkat, az összetartozást. Szerencsés
helyzetben vagyunk, hogy ebben a város-
ban dolgozhatunk, hiszen egy biztos, sta-
bil háttér áll rendelkezésünkre az ön-
kormányzatnak köszönhetően. Igyekszünk
legjobb tudásunk szerint ellátni a lakossá-
got, mindenki megelégedésére.

berta

Az ágazat dolgozói egy havi bérük egyharmadát kapják meg jutalomként.

TIK-es évforduló

Születésnap
vacsorával

Hét esztendeje, 2008. július elsején kezdte meg működését a Vá-
rosi Intézményellátó Szervezet, a mai Tiszaújvárosi Intézmény-
működtető Központ jogelődje. A szervezet dolgozói és a város
vezetői ünnepi vacsorán emlékeztek meg az évfordulóról.

A Copacabana a színpadon. A csapat a halászléfőző fesztiválon is
fellép.
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Jókedvű közösség épült a napköziben.

Két turnusban 180 diák vett részt a tartalmas programokat kínáló táborban.

Ösztöndíj- és bizonyítványosztás

Középiskolai tanévzárás
A Tiszaújvárosi Eötvös Jó-
zsef Gimnázium, Szakközép-
iskola és Kollégium 27, míg a
Tiszaújvárosi Brassai Sámuel
Szakképző Iskola 21 diákja
kapta meg a Tiszaújvárosi
Mecénás Közalapítvány ösz-
töndíját. A tanévzárókat és az
ösztöndíj-átadó ünnepsége-
ket az elmúlt héten tartották.

- Ez példa a többi fiatalnak is - mondta az
Eötvös ösztöndíj-átadó rendezvényén dr.
Fülöp György alpolgármester -, hogy ha
eleget teszünk feladatainknak, akkor utána
kapunk egyfajta elismerést. Aki jól végzi a
dolgát, jól tanul, kiválóan teljesít, meg-
kaphatja a Mecénás-ösztöndíjat, ez pedig
a többi diák számára is motiváló - tette
hozzá.
Unyi Dominik Vajk nem először volt díja-
zott. A 7.h osztályos tanuló félévkor is
Mecénás-ösztöndíjat kapott, sőt, már álta-
lános iskolában is. Mint mondta, örül az
ösztöndíjnak, hogy mire költi a pénzt, még
nem tudja, a félévkor kapott összeget is el-
tette. A Brassaiban 21-en kaptak Mecénás-
ösztöndíjat, köztük Orosz Olivér is, aki
elmondta: van miért tanulni, nem csak a
jó jegyekért, és a továbbtanulás miatt,
hanem azért is, mert ilyen ösztöndíjjal is-
merik el a legjobbak munkáját.
A Mecénás-ösztöndíjak átadása mellett
szerdán az Eötvösben, míg pénteken a
Brassaiban megtartották a tanévzárókat is,
a diákok megkapták bizonyítványaikat.
Véget ért a 2014/2015-ös tanév, ami több
szempontból is változásokat hozott a kö-
zépiskolák életében. A két iskola külön-
vált, az Eötvös a miskolci tankerülettől
átkerült a tiszaújvárosihoz.

- A fenntartóváltás némiképp befolyásolta
az életünket, de pozitív irányba - mondta
Pogonyi-Simon Edit intézményvezető, aki
tanulmányi téren eredményesnek és sike-
resnek értékelte a tanévet.
- Mi, pedagógusok arra törekedtünk min-
dig is, hogy a változásokból adódó kelle-
metlenségeket a diákok ne érezhessék.
Nagyon sok újdonságot vezettünk be
szeptember óta, melyek eredményessége
kézzelfogható: nyílt órákat tartottunk, va-
lamennyi szakunkra központi írásbeli fel-
vételit hirdettünk. Sok már területen is
törekszünk a megújulásra, én úgy érzem,
sokkal összetartóbbak lettek a pedagógu-
saink, egy igazi közösség formálása indult
el - mondta Pogonyi-Simon Edit.
A változások még nem értek véget, ami a
szakképzés rendszerét illeti. 2015. július elsejétől a Klebelsberg Intézményfenn-

tartó Központtól a Nemzetgazdasági Mi-
nisztériumhoz kerülnek a szakképző
iskolák, melyek a szakképzési centrumok
tagintézményeiként működnek tovább.
Jakab Dénes, a Tiszaújvárosi Brassai
Sámuel Szakképző Iskola megbízott in-
tézményvezetője pozitívan értékelte az el-
múlt tanévet.
- Sok mindenben helyt kellett állni a kol-
légáknak és a diákoknak, azáltal, hogy
ismét egy különálló intézmény lettünk.
Egyfajta szabadság is társult ehhez, sok
saját ötletet megvalósítottunk - mondta
Jakab Dénes, aki a most zajló változások-
ról is szólt. - Bízunk benne, hogy ezáltal
előnyökhöz fogunk jutni, ugyanis ez a
centralizált szakképzési rendszer minden-
féle forrást jobban hozzá tud majd ren-
delni céljainkhoz.

Fodor Petronella

Az önkormányzat nevében dr. Fülöp György alpolgármester és Jézsó Gábor önkormány-
zati képviselő vett részt az Eötvös ösztöndíj-átadón.

Unyi Dominik Vajk már „rutinos” ösztöndí-
jas.

A Brassai ösztöndíjasai az intézmény könyvtárában gyűltek össze.

„(L)áss a mélyére!”
A Magyar Természetvédők Szövetsége által szervezett „(L)áss a
mélyére! - a kütyüink valódi ára” vetélkedő országos döntőjén
az Eötvös Gimnázium „Háromszög” csapata 3. helyezést ért el.
Országosan több mint 140 csapat indult a 3 fordulós internetes
versenyen.
A csapat tagjai: Gáspár Etele (10. A), Mándity Péter (10. A),
Zsuga Tamás (10. A). Felkészítő tanáruk: Engler Jánosné. Ez-
úton gratulálunk nekik!

Pogonyi-Simon Edit
intézményvezető

Nyári napközi
a katolikus iskolában

Június 22-től 26-ig a Tiszaújvárosi Szent István
Katolikus Általános Iskola 72 diákjának szervez-
tünk hagyományőrző nyári napközit.

Célunk az volt, hogy a keresztény szellemiség, a néphagyomá-
nyaink iránti tisztelet, a természet iránti szeretet erősödjék tanu-
lóinkban. A táborozók keresztény közösségét erősítette lélekben,
hitben a 425 éves Vizsolyi Biblia megtekintése, a városunk római
katolikus templomában tett látogatás, valamint a máriapócsi
kegytemplom megtekintése. A legmeghatóbb pillanat mindenki
számára az volt, mikor a könnyező Szűz Mária kegykép előtt kö-
zösen mondtuk el az Üdvözlégy Mária imádságot. A méhészke-
dés, a kenyérsütés, a vajköpülés, porcelánfestés hagyományaival
is megismertettük diákjainkat. Csillogó szemmel kóstolgatták a
különböző mézeket, a vajat, a frissen sült kemencés kenyeret. A
boldogkői vártúra, a kerékpáros akadályverseny, a színháború a
cserkészekkel, próbára tette a tanulók edzettségét. Programja-
inkkal sikerült jókedvű közösséget építeni, amelyben minden
diák nagyon jól érezte magát.

Orbán Mónika és Zákány Ferencné
táborszervezők

Kitűnő érettségizők
az Eötvösben

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégiumban 2015. június 15. és június 26. között zajlottak a
szóbeli érettségi vizsgák. Ez az év is sikeresnek mondható, hi-
szen a kilenc vizsgabizottságban számos jeles eredmény mellett
11 tanuló kitűnő érettségi bizonyítványt kapott.
A 12.H osztályból: Bazsó Gábor, Fodor Eszter, Golybán Dóra,
Jancsár Lili, Magyar Dorottya, Magyar Orsolya, Marada Imre,
Potyka Tamás, Vida Péter, a 13.N osztályból: Pelyhe Réka, Sal-
werowicz Tina.
Teljesítményükhöz szívből gratulálunk!

Pogonyi-Simon Edit
intézményvezető

Hittantábor a Kazinczyban
Immár harmadik éve szervezte meg a Tiszaújvá-
rosi Református Egyházközség a Kazinczy Fe-
renc Református Általános Iskolával közösen a
hittantábort.
A nagy érdeklődésre való tekintettel két turnust
kellett indítani, melyeken 180 kisdiák töltötte
tartalmasan a nyári szünet első két hetét. A
Tiszaújváros önkormányzata civil szervezetek
támogatási alapjából nyújtott összegnek nagy
szerepe volt abban, hogy a változatos és sokszínű
programok megvalósuljanak. A napi áhítatot kö-
vetően a gyerekek fagyizhattak, hab-partizhat-
tak, strandolhattak, az iskola udvarán felállított
játékokkal játszhattak. A Harsányi Szabadidő-
parkban a táborvezetők és animátorok gondos
felügyelete mellett a diákok traktort vezethettek,
lovaskocsikázhattak, kecskét fejhettek, szamá-
ron, telivéren lovagolhattak, állatokat simogat-
hattak, csónakázhattak, horgászhattak a lelki
épülés mellett. Jövőre is hasonlóan gazdag prog-
ramkínálattal várjuk a táborozni vágyókat.

Dorony Attiláné
igazgató

kronika@tiszatv.hu

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium

(Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.)
a 2015/2016-os tanévben felnőttek számára

gimnáziumi képzést indít
nappali vagy esti tagozaton

Nappali tagozatra a 16. életévüket, esti tagozatra a 18. élet-
évüket betöltöttek jelentkezhetnek. A képzés 3 éves, a 10. év-
folyamtól indul, előző tanulmányok beszámításával.
A jelentkezés feltétele a szakiskolai 9. és 10. osztály eredmé-
nyes elvégzése. Nappali tagozaton a tanulók utoljára abban az
évben kezdhetnek tanévet, amelyben a 21. életévüket betöl-
tik. A képzés csak az egyik tagozaton indul, a jelentkezők lét-
számától függően. Jelentkezési határidő: 2015. augusztus 28.
Jelentkezési lapok beszerezhetők az iskolatitkárnál, illetve le-
tölthetők az iskola honlapjáról: www.eotvos-tuj.sulinet.hu

Pogonyi-Simon Edit
intézményvezető
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Munkásszálló. Annak idején ez a fogalom legalább any-
nyira mindennapos volt, mint manapság a kollégium. A
lényege is nagyjából hasonló volt, csak míg a kollégium-
ban a diákok találnak éjjeli menedékre, addig a munkás-
szállókon a lakhatási problémával küzdő dolgozók kap-
tak pihenési lehetőséget.
Az 1970-es évek Leninvárosában is jelentős tömegek
laktak ilyen formában. Nagy részük a fiatal felnőttek -
KISZ-korúak -, közül került ki. Az ő helyzetükről írt a
Borsodi Vegyész az 1970. július 2-i számában.
„Leninvárosban közel 1000 KISZ-korú fiatal lakik a
munkásszállásokon. Ebből 250-en a TVK dolgozói. A
szállón lévő szociális körülmények kielégítőek. Van olyan
törekvés, hogy otthonosabbá teszik a TVK 146-os női
munkásszállását.”
Mint a cikkben olvasható, a szállókon a szobák tiszta-
sága kielégítő, a lakók tisztálkodási és egészségügyi ellá-
tása szintén megfelelő. Ám hiányosságokat is felvetettek.
„A TVK és a Vegyépszer szálló kivételével csak elvétve
lehet sajtótermékeket találni. Napilapokat, folyóiratokat
egyáltalán nem járatnak az illetékesek.”
A lakók szórakozását főként a televízió jelentette, de
sokan jártak moziba és koncertekre is, melyeket többsé-

gében a Derkovits Gyula Művelődési Központ szerve-
zett. Összegzésként a következő konklúziót vonta le a
cikk.
„Előrelépés történt a szociális feltételek javításában is. A
korszerű igényeket azonban jobban figyelembe kell
venni, s változtatni kell a politikai kulturális munka mód-
szerein.”
A jövő héten ismét szemlézgetünk.

borza

Élet a munkásszállókon
45 éve történt

A Tisza TV műsora
Július 2., csütörtök

9:00: Héthatár, a Tisza TV hírműsora: Ülésezett az önkor-
mányzat - Köztisztviselői- és Semmelweis-nap - Középiskolai
tanévzárók – Támogatás a katasztrófavédelemnek - TVK-ju-

niális - Sport
9:15: Hétről-hétre, magazinműsor: Halászléfőző-fesztivál
előtt – Legyen Szederkény Vendége! – Sportfesztivál (A

műsor a szerdai adás ismétlése)

Július 8., szerda

18:00: Héthatár, a Tisza TV hírműsora: Zabos Géza emléknap
- Gimnasztráda - Tűzvédelem - Sport

18:15: Hétről-hétre, magazinműsor: Tiszaújvárosi Halászlé-
főző Fesztivál

A Derkovits Kulturális
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Kiállítás a Derkovits Kulturális Központ Guzsalyas és Sze-
derke Díszítőművészeti Szakkör, valamint a Tiszavirág Folt-
varró Kör művészeti csoportjainak munkáiból a kulturális
központ aulájában és félemeletén. Látogatható: július 20-ig.
Hamvas Béla Városi Könyvtár
„Jaj, úgy élvezem én a strandot…” A fürdőruha története –

kamarakiállítás. Helyszín: a könyvtár földszintje. A kiállítás
augusztus 19-ig tekinthető meg.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Figyelem!
A Játékos Tudáspróba folytatódik a Tiszaszederkényi Fiók-
könyvtárban.
12 hónapra választottunk 12 témakört!
Július hónap témája: film és színház
A feladatok elérhetők minden hónap 10-ig, leadhatók min-
den hónap utolsó munkanapjáig személyesen a Tiszasze-
derkényi Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocskai u. 33.), és
a Hamvas Béla Városi Könyvtárban (Tiszaújváros,
Széchenyi u. 37.), valamint elektronikusan a Hamvas Béla
Városi Könyvtár honlapján (www.dkk.tiszaujvaros.hu) és
Facebook oldalán.
A résztvevő játékosok havonta tájékozódhatnak a beküldött
feladataik eredményéről az alábbi elérhetőségeken: keki-
ne@tujvaros.hu e-mail címen, vagy az 544-552-es telefon-
számon. Eredményhirdetés 2016. január 6-án, Vízkereszt
napján lesz, amikor minden kitartó játékosunk nyer!

Süsü a Nagyhéten
Kedves Gyerekek!

Emlékeztek még a híres egyfejűre, akit a családja ugyan kitaga-
dott, de jó szíve, kedvessége miatt nagyon sok barátot szerzett?
Ő Süsü, a sárkány, aki augusztus 6-án ellátogat városunk-
ba, hogy részt vegyen a Triatlon Nagyhét eseményein. Ebből az
alkalomból rajzpályázatot hirdet szerkesztőségünk Süsü a Nagy-
héten címmel. A felhívásra óvodás és iskoláskorú gyerekek raj-
zait várjuk Bármilyen technikával készített alkotással nevez-
hettek, a lényeg, hogy A3-as méretű legyen. A feladat, hogy áb-
rázoljátok Süsüt kedvetek szerint a Triatlon Nagyhét bármelyik
eseményén. A pályázatokat augusztus 1-ig várjuk szerkesztősé-
günkben, a Szent István út 16. szám alatt. Ici-pici ajándékkal már
akkor is meglepünk benneteket, (ti is hozhattok nekünk fagyit!),
de az eredményhirdetéssel várnotok kell augusztus 6-ig, a Triat-
lon Nagyhéten a Város napjáig. Aznap 10 órakor nyitjuk meg
Süsü, a sárkány birodalmát, és akkor hirdetünk eredményt is a
pályázók között. A nyerteseknek Bodrogi Gyula, a Nemzet Szí-

nésze, Süsü magyar hangja, és Bráz György polgármester, a ren-
dezvény fővédnöke adja át a díjakat.
Izgalommal várjuk a rajzokat!

A szerkesztőség

Ötórai tea

Az étkezésről okosan
Tóth Gábor táplálkozásku-
tató volt a vendége a Der-
kovits Kulturális Központ
Ötórai tea rendezvényének. A
rádióból is ismert élelmiszer-
ipari mérnök a helyes étke-
zésről tartott előadást.

Egyre népszerűbbek azok a kezdeménye-
zések, melyeket gyűjtőfogalommal re-
formkonyhának lehet nevezni. A külön-
böző irányzatok célja, hogy egészséges
tápanyaghoz juttassák az embereket. Tóth
Gábor egy országos rádió reggeli műsorá-
ban két éven át E-mentes övezet címmel
népszerűsítette a helyes táplálkozást.
- Nagyon sokat jelentett a Morning Show-
ban való szereplés - mondta. - Ha csak azt

vesszük, hogy egymillió ember hallgatta
akkor az Magyarország 10%-a.
És hogy nem szólt süket fülekhez, azt mi
sem jelzi jobban, mint hogy a Derkovits
Kulturális Központ rendezvénytermében
több mint nyolcvanan voltak kíváncsiak
az előadására.
- A gyomrunk nagyon fontos része tes-
tünknek - mondta Venglovecz Erzsébet,
aki személyesen is megtapasztalta az
egészségtelen étkezés hátrányait. - Min-
denképpen fontos az, hogy mit eszünk.
Fontos, hogy ne sok vegyszert juttassak a
szervezetembe, éppen ezért nagyon jól
megmosom mindig a gyümölcsöt, amit
veszek, még a narancsot is.
Évről évre feltűnnek újabbnál újabb irány-

zatok, melyek néha egymásnak is ellent-
mondanak. De vannak olyan általános-
ságok, melyeket bárki megfogadhat.
- A túl sok fehérje nem jó, a cukor a vér-
ben az immunitást gyengíti, és a bélfalon
a gombák szaporodását segíti - mondta az
előadó. - Ezek alaptézisek, de vannak spe-
ciális kérdések, mint például a szója. A ge-
netikailag módosított szója ugyanis rossz
lehet, míg a természetessel nincs semmi
baj.
A lényeg, hogy nem szabad az új trendeket
azonnal és teljesen elfogadni, hiszen a táp-
lálkozástudományban nem mindig lehet
egyszerű igennel vagy nemmel válaszolni
a felmerülő kérdésekre.

borza

Sokan voltak kíváncsiak az előadásra.

Tóth Gábor

A hatéves Mogyorósi Réka ezzel a rajzzal pályázott.

Városi Kiállítóterem

A Diósgyőri Képzőművész Stúdió ’76 „Így látunk s alko-
tunk mi” című képzőművészeti kiállítása. Látogatható jú-
lius 10-ig, hétköznap 10.00-18.00 óra között.
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Tiszaújváros-

Tiszaszederkényben 2 és fél

szobás, gázfűtéses, összkom-

fortos, régi építésű családi ház

788 m2-es telekkel sürgősen

eladó. Irányár: 6.4000.000 Ft.

Érd.: 06-70/294-1596, 06-

70/331-16-48.

2015. július 11-19. között a Tiszaújvárosi Gimnasztráda
csapata részt vesz a XV. World Gymnaestrada-n, Hel-
sinkiben, amely 52 ország 21.000 résztvevőjének 7
napos rendezvénye, ahol több mint 200 órán át 1000 elő-
adást tekinthetnek meg a nézők. Nyitó és záró ünnep-
ség, nemzeti estek, és nemzeti délutánok, kis- és nagy-
csoportos (200 fő felett) bemutatók, FIG gála, városi fel-
lépések várják az érdeklődőket.
A csapat két negyedórás műsorral készül a nagy meg-
mérettetésre. Egy lírai színpadi látványtánccal, melynek
Angyali sötétség a címe, s melyet háromszor mutatnak
be az EXPO területén, illetve az EUROVISION mix ak-
robatikus show tánc és aerobik bemutatóval, melyet két
alkalommal adnak elő a Senate Square gyönyörű fehér
temploma előtti színpadon. A csapat részt vesz a világ-
csapatok nagycsoportos bemutatójában is. A World
Team Dance 30 ország 1900 tornászának közös előadása
az olimpiai stadionban két alkalommal lesz megtekint-
hető. A 35 fős csapat lelkesen készül a repülőútra, és na-
gyon izgatottak a fantasztikus lehetőség miatt, igen
büszkék arra, hogy részt vehetnek ezen a rendkívüli ese-
ményen. A sportolókon, edzőkön és kísérőkön kívül a
csapatot elkíséri útjára Tokaji Edit önkormányzati kép-
viselő is.
Köszönet a támogatóknak, akik nélkül nem lehetnének
részesei a sportág olimpiájának. Szponzoraik: Magyar
Torna Szövetség, Tiszaújváros Város Önkormányzata,
Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány, Tiszaújvárosi Gim-
nasztrádáért Alapítvány. A csapat vezetői köszönik min-
denkinek, akik a csapat mellett állnak és bármilyen
formában támogatják őket, és ígérik, hogy a lehető leg-
többet megteszik, hogy a várost a lehető legmagasabb

minőségben képviseljék Finnországban.
Résztvevők:
Sportolók: Balogh Flóra, Bárócz Réka, Baumgartner
Leona, Berki Dorottya, Bodnár Bettina, Bujtor Tamara,
Czank Regina, Cservenák Kata, Dudás Kitti, Fedor
Eszter, Gulyás Emma, Hímer Dorina, Kalmár Zsófi,
Kavicsánszki Olívia, Kovács Liliána, Lükő Nikolett,
Madár Éva, Molnár Tímea, Nagy Nelli, Nagy Stella,
Orliczki Petra, Rácz Cintia, Sándor Barbara, Szabó
Orsolya, Tóth Melinda,Vincze Mercédesz.
Delegációvezető: Haisz Vanda, vezetőedző: Kopcsó
Józsefné, segédedző: Bárócz Katalin, Madár Éva
Kísérők: Bodnár Zoltánné, Polonkai Vivien, Tar Miklós,
videós: Bencze Attila, fotós: Fróna Judit
Elérhetőség:
Web site: www.gimnasztrada.hu
e-mail: gimnasztrada@gmail.com

Hosszas előkészítő munka után kezdődött meg a kivitele-
zés a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében
megvalósuló ivóvíz fejlesztési program során.ABorsodvíz
Zrt. 1 596 415 770 forint svájci támogatást nyert „Az alap-
infrastruktúra javítása/helyreállítása és modernizációja, va-
lamint a környezet fejlesztése” című pályázati kiíráson.Az
1 878 136 200 forintos összköltségvetésű beruházásból
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 11 kistérségi településén
korszerűsítik az ivóvízhálózatot, két településen pedig há-
lózatbővítéssel biztosították a megfelelő színvonalú ivó-
vízellátást. Ezzel a fejlesztéssel javulni fog a lakosság
életminősége, továbbá csökkenthető a régiók közötti társa-
dalmi- és gazdasági különbség.
A kivitelező Aquaprofit Zrt. először a hálózatbővítésre ki-
jelölt két helyszínen, Simán és Emőd-Adorján-tanyán vé-
gezte el a munkálatokat, ezután pedig a további
településekre, az azbesztcsövek cseréjére koncentrált,
koncentrál a cég. A projekt ugyanis a korábbi megállapo-
dás értelmében lehetővé tette, hogy 51 kilométer az-
beszttartalmú, már elavult hálózatot korszerű, műanyag
vezetékkel váltsanak ki. Ebből a szempontból a munká-
latok most már gőzerővel haladnak. Első körben három
dél-borsodi településen, Ároktőn, Tiszakeszin és Tisza-
tarjánban végezték el a szükséges feladatokat, néhány hét-
tel ezelőtt pedig két Bodrog-közi faluban, Bodrogkis-
faludon és Bodrogkeresztúron is megkezdődött a kivite-
lezés. Ezekben a napokban pedig újabb két helyszín,
Tarcal és a Bükkszentkereszt kapcsolódik be. A további
településeken - Nyékládháza, Mezőcsát, Alsózsolca,
Tokaj - pedig az előttünk álló hetekben, hónapokban vo-
nulnak föl a munkagépek.

A közelmúltban a svájci donor fél képviselői is látoga-
tást tettek Tiszakesziben és Tiszatarjánban, ahol szemé-
lyesen is meggyőződhettek a projekt előrehaladásáról és
a műszaki tartalom megvalósításáról. Max Schnell-
mann, a Svájci Államszövetség képviselője világszín-
vonalúnak ítélte meg a kivitelezést, és reményét fejezte
ki, hogy a tervezett határidőig, idén őszig valamennyi
helyszínen megoldható a csőcsere.
Ugyanakkor szóba került az is, hogy a frank/forint ár-
folyam-különbözetből adódó nyereség felhasználásából
további 20 kilométer azbeszt cső cseréje valósítható
meg, ám ennek az előkészítését a feleknek minél hama-
rabb meg kell valósítani, mert a kivitelezéssel ebben az
esetben sem várhatnak 2016 középétől tovább.
http://www.nfu.hu/svajci_hozzajarulas
http:// vizhalozatunkert.hu

Gőzerővel zajlik a kivitelezés

Dr. Jakab Béla, az Aquaprofit igazgatótanácsának tagja
számolt be a projektről.

Helsinki vár!

XV. World Gymnaestrada júliusban

Magyarország idei országúti kerékpáros országos baj-
nokságának a Hajdúság fővárosa adott otthont. A Fe-
rencvárosi Szabadidősport Egyesület (FSZSE) kerékpá-
ros licenszével rajthoz álló Orosz Gergő az U17-es kor-
csoport 60 km-es mezőnyversenyének végén, egy 25
tagú csoportból harmadmagával elszakadva, hatalmas
hajrát kivágva, centiméterekkel maradt le a dobogóról
és végzett a negyedik helyen. A triatlon mellett a bringán
is egyre otthonosobban mozgó Gergő másnap, a kor-
osztály 15 km-es egyenkénti időfutam számában is a
legjobbak között végzet, hatodik lett.
A Kistarcsán megrendezett négyfordulós, kieséses szu-
persprint versenyen Zelovics Dóra sajnos bukott, így he-
lyezetlenül zárt. Balogh Bence viszont könnyedén

bejutott a döntőbe, ahol a hatodik pozíciót érdemelte ki.
Érdekesség, hogy Sebők Klaudia és Rendes Csaba révén
két olyan versenyző nyert, akik korábban a TVK-Mali
Triatlon Klubot erősítették.
Eredmények:
Országúti kerékpáros OB, Debrecen: U17-es kcs., me-
zőnyverseny (60 km): 4. Orosz Gergő (FSZSE-TVK-
Mali TK), U17-es kcs., egyenkénti időfutam (15 km):
6. Orosz Gergő (FSZSE-TVK-Mali TK), Szupersprint-
verseny (Kistarcsa): Felnőtt férfiak: 6. Balogh Bence,
Korosztályos ranglista verseny (Kistarcsa): Serdülő kcs.,
leányok: 5. Tóth Anna, Gyermek kcs., leányok, egyéni:
4. Kovács Anna, Csapat: 2. TVK-Mali TK (Kovács,
Bóna, Putnóczki R.).

Kerékpár, triatlon

Azbeszt helyett műanyag

Két helyszínen is tekertek

Útra kész a csapat.
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Asztalitenisz

Kicsik a nagyobbak között
Két rangos versenyen vettek részt a Tiszaújvárosi SC újonc korú
asztaliteniszezői. Előbb Karcagon a kelet-magyarországi területi
ranglista versenyen az U11-es korcsoportban Fónagy-Árva Péter
ezüstérmet szerzett. Ugyanitt Köllő Ábel a legjobb 8 közé vere-
kedte magát. A tiszaújvárosi fiatalok az U13-as korosztályban is
asztalhoz álltak, valamennyien bejutottak a legjobb 16 közé. A
másik rangos megmérettetés Budapesten volt, ahol az újonc fiú
MOATSZ Kupán szerepeltek a tiszaújvárosi legények. Az U11-
esek mezőnyében a három fiatalember a 32-es főtábláig jutott. A
10 éves Fónagy-Árva Péter az U13-as korosztályban is remekelt,
az idősebbek között is a legjobb 32-be jutott.
Kiváló szerepléseiknek köszönhetően Fónagy-Árva Péter kor-
osztályában a második helyen áll, az U13-asok között a 36. he-
lyet foglalja el a ranglistán. Köllő Ábel a 68.

Atlétika

Kiss-bronz az avatón

A U23-as és junior országos atlétikai bajnoksággal adták át a na-
pokban az egyetemi sporttelepen a Miskolci Atlétikai Centrumot
és a Tábori László futópályát, amely a B-A-Z megye egykori vi-
lágcsúcstartójának nevét viseli.
Az eseményen indult a TSC korosztályos válogatott versenyzője,
Kiss Csaba is, aki 100 méteres síkfutásban 10.88-as idővel a har-
madik, a 200 méteres síkfutásban 21.84-gyel a negyedik helyet
szerezte meg. A tiszaújvárosi atléta három társával nagy meg-
mérettetés előtt áll, amennyiben a következő válogatóversenyen
a 4x100 méteres számban társaival legalább 40.80 mp alatt tel-
jesítik a távot, akkor kvalifikálják magukat a svédországi junior
EB-re.
Zalaegerszegen is pályára léptek a TSC atlétái. Az ifjúságiak me-
zőnyében Kristály Csanád 100 méteres síkfutásban a B döntő
második helyén végzett (11.64), 200 méteren szintén B döntős
volt, ahol az élen végzett (22.86). Koleszár Csaba ugyanezen a
távon 24.18-as idővel futamában a negyedik lett.

Miskolcon a Magyar Erőemelő Profi Liga szervezésében tartot-
ták meg a Scitec Raw Power fekvenyomó kupát, ahol a Tiszaúj-
városi Fitness Sport Klub 4 versenyzővel képviseltette magát.
Ebben a versenyformában az indulók nem használhatják a spe-
ciális erőemelő, illetve fekvenyomó ruházatot.
A három induló hölgy közül Szabó Piroska első helyen végzett
a felnőttek 60 kg alatti kategóriájában, Hajdú Anikó egy súly-
csoporttal feljebb a 70 kg alatti felnőttek mezőnyében győzött.
Ezüstérmet vehetett át az eredményhirdetéskor Szép Tibád Mária
a -70 kg-os masters 1 kategóriában. A férfiak mezőnyében Varga
István a masters 1 kategória 80 kg alatti súlycsoportjában bronz-
érmet szerzett.

Fekvenyomás

Jól ment ruha nélkül

A Jabil 3Próba szabadidő-
sport eseménysorozat június
28-án, vasárnap az úszással
folytatódott. A Tiszaújvárosi
Sportcentrum fedett uszodá-
jában 250-en neveztek a két
kategóriában.

A TVK-Mali Triatlon Klub által rendezett
eseményre már korán reggeltől lehetett re-
gisztrálniuk a próbázóknak. A legfrisseb-
bek 8 órakor kezdhették meg a 400 mé-
teres kispróba, vagy az 1000 méteres
nagypróba teljesítését, mely 3, illetve 6
pontot ért.
A megye több településéről verbuválódott
mezőny - a partot érést követően - emblé-
mázott úszózsákot kapott ajándékba. A há-
zigazdák gondoskodtak a helyszínen fel-
állított sátorban némi energiapótlásról is.
Az eseményt követően a résztvevők kö-
zött kisorsoltak egy-egy fürdőköpenyt és
két-két darab emblémázott hátizsákot. A
szerencsések névsora: Dobi Gabriella
(Jabil), Kurucz Dominik, valamint Szigeti
Judit (Jabil), Hajdú Roland (Jabil), Kele-
men Bernadett, Koczka Tamás. A Jabil
dolgozók közül öten - Varga Lajos, Luts
Iván, Hankusz Tímea, Fazekas Gábor,
Németh Kinga - sportos ajándékcsomagot
is hazavihettek.

A sorozat augusztus 7-én, pénteken a fu-
tással fejeződik be. A hagyományos Jabil
1/3 Maratonon 3,5 és a 14 km-es távok
közül lehet majd választani. A harmadik
próba után a 12 pontot, vagy annál többet
teljesítők között értékes sportszer aján-
dékcsomagokat sorsolnak ki.
A legalább 15 pontot kiérdemlők pályáz-
hatnak a fődíjra is, mely nem más, mint
szeptember 25-28. között két (egy-egy fő

a Jabil-dolgozók és a lakosság köréből)
egyszemélyes, 4 napos utazás (3 éjszaka,
repülőjegy, szállás félpanzióval, reptéri
transzfer) Európa egyik legnagyobb utcai
futóversenyére, a Berlin Maratonra.
További információ a www.tvkmali-triat-
lon.hu honlapon, a 49/540-094-es telefon-
számon, vagy a tvkmali@triatlon.t-on-
line.hu e-mail címen olvasható, illetve kér-
hető.

A hétvégén Szeged adott ott-
hont a II. ifjúsági és az I. pa-
rakenu válogatóversenynek.

A Tiszaújvárosi Vízi Sport Egyesület
paraválogatottja, Váczi Anita esélyeshez
méltóan nyerte a K-1 női 200 m A kategó-
riáját. K-2 ffi ifi 200 méteren 6. lett a
Gömöri Dénes-Nagy Szabolcs duó, K-2 ffi
ifi 1000 méteren a 7. helyet szerezte meg
a Pócsi Alex-Imre Gábor páros.
A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó
Egyesület 4 éves fennállásának legnagyobb
hazai utánpótlás sikerét érte el a szegedi ver-
senyen, ahol Béke Kornél győri párjával,
Mayer Keánnal K-2 1000 méteren ismét győ-
zött, így kvalifikálták magukat a portugáliai
ifjúsági világbajnokságra (július 23-26.).
A TKKSE további eredményei:
K-4 1000m: 2. Béke Kornél-Mayer Keán-
Erdőssy Csaba-Selyem Róbert (Grabo-
plast Győr), C-2-200m: 2. Bragato Giada-
Nagy Bianka (Démász Szeged), C-1
500m: 4. Bragato Giada, C-1 200m: 6.

Bragato Giada, K-2 200m: Nagy Sza-
bolcs-Gömöri Dénes (TVSE), K-1 1000
m: 8. Nagy Szabolcs, K-2 200m: 8. Sze-
keres Zsolt- Lackó Máté (Váci Vasutas),
K-2 200m: 9. Mannheim Krisztián- Béke
Kornél, K-1 500m: 9. Somodi Viktória.
Az ifjúsági maraton Európa-bajnokság
szlovéniai mezőnyében is lesz a TKKSE-
ének versenyzője Bragato Giada szemé-
lyében. A kenus hölgy a C-1 17 km-en
képviseli a magyar színeket a kontinens-
viadalon. Giada egyébként már kiharcolta
az indulás jogát az őszi bascovi ifjúsági
EB-re a C-2 500 méteres egységben.

A napokban várható, hogy
véglegessé válik a 2015/2016-
os NBIII-as bajnokság mező-
nye.

A MLSZ-be június 22-ig lehetett leadni a
nevezéseket. Az már biztos, hogy az évad
augusztus 1-jén rajtol a harmadik vonal-
ban. Az őszi szezonban 19 fordulót ren-
deznek, az utolsó találkozót december
7-én. Tavasszal február 13-án kezdődik a
pontvadászat és két hétközi fordulót beik-
tatva június 5-én ér véget. A bajnoki év két
átigazolási időszakot tartalmaz.
A felnőtteknél (szerződés nélküli és sport-
szerződéses amatőr labdarúgók esetén)

2015. július 1-től - augusztus 1. éjfélig, va-
lamint 2016. január 24. - február 22. éjfé-
lig tart az átigazolási időszak.
Az FC Tiszaújváros felnőtt csapata július
3-án, pénteken kezdi meg a felkészülést az
új bajnokságra. A tavalyi szezont támo-
gató TiszaSzolg 2004 Kft.-vel (Termál-
fürdő) az egyesület szerződése lejárt, az ez
évi névszponzor még nem dőlt el. A tava-
lyi játékoskeret gerince várhatóan együtt
marad, de lesznek távozók és érkezők is. A
klub elnöksége a szakmai vezetéssel kö-
zösen azon dolgozik, hogy minél előbb
összeálljon az új szezon játékoskerete.
Eldőlt, hogy a bajnoki rajtig 5 edzőmér-

kőzést játszik az FCT, de még csak a má-
sodik találkozónak van meg a pontos idő-
pontja, melyet Abaújszántón rendeznek. A
többi találkozónak Tiszaújváros ad ott-
hont.
A tervezett edzőmérkőzések:
2015.07.11, szombat: FCT - KBSC (NB III)
2015.07.15., szerda 17:30: Nyíregyháza
(NB III) - FCT
2015.07.18., szombat: FCT - Tállya (NB
III)
2015.07.22., szerda: FCT - Ibrány (me-
gyei I.o.)
2015.07.25., szombat: FCT - Bogács (me-
gyei I.o.)

A megye 10 települése (Berente, Edelény, Encs, Sárospatak,
Sátoraljaújhely, Szerencs, Szikszó, Tarcal, Tiszaújváros és Tokaj)
és a B-A-Z Megyei Sakkszövetség szándéknyilatkozatot írt alá
egy együttműködési megállapodás megkötéséről a Szerencsen
megrendezett I. megyei Sakk-Konferencián.
A sakkszövetség és a résztvevő települések célja a sportág nép-
szerűsítése. Az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint
a támogató települések Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló törvényben rögzített feladatkörükben eljárva kívánják tá-
mogatni a sakknak, mint sportágnak a településükön való fejlődé-
sét, fejlesztését. Ezért vállalják, hogy évente egy-egy alkalommal
helyszínt biztosítanak a szakági sportrendezvények lebonyolításá-
hoz, és a helyszín biztosítása mellett legalább 150 ezer forint tá-
mogatással segítik a verseny rendezését, mely összeget a
versenyzők díjazására fordítják. A sakkszövetség pedig kapcsola-
tot tart a társuló településekkel, segítséget nyújt sakkversenyeik
megszervezéséhez, amelyekért felelősséget vállal. Az együttmű-
ködési megállapodás 2019. december 31-ig érvényes. Tiszaújváros
képviselő-testülete legutóbbi ülésén elfogadta a megállapodást és
felhatalmazta Bráz György polgármestert annak aláírására.

Labdarúgás

Képlékeny a mezőny és a keret

Kajak-kenu

Világversenyekre lapátoltak

Jabil 3Próba

Közel kétszázötvenen tempóztak

A nagypróbázók rajtja előtt nagy volt a tumultus a vízben.

Váczi Anita mesterével, Jancsár Lászlóval.

Béke Kornél Mayer Keánnal útban a
győzelem felé. Nagy munkában Bragato Giada.

Sakk
Fókuszban

a hatvannégy mező
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Értesítjük a főzőversenyre jelentkezett csapatokat, hogy a belé-
pésre jogosító karszalagokat átvehetik a Derkovits Kulturális
Központban, nyitvatartási időben 2015. június 29-től - július 2-

ig. Július 3-án (péntek) 10.00 órától - 18.00 óráig a Tisza-szige-
ten az Információs Pontnál. Az átvételhez feltétlenül szükséges
a nevezést igazoló kártya megléte, kérjük, azt hozzák magukkal.

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt La-
kosságot, hogy a Tisza-szigeten megrendezendő Tiszaújvá-
rosi Halászléfőző Fesztiválra ingyenes autóbuszjáratokat
indítunk az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
közszolgáltató által az alábbi menetrend szerint:

Gyorsjárat (menetidő 10-15 perc):
Autóbusz pályaudvarról indul: 9:30-tól 23:30 óráig óránként
(utolsó járat 23:30 órakor indul).
Útvonal: Autóbusz pályaudvar - Kazinczy út (Hotel) -
Széchenyi út (Üzletsor) - Tisza-sziget.
Visszafelé a Tisza-szigetről indul: 10:00-tól 24:00 óráig min-
den egész órában (utolsó járat 0:30 órakor indul).

Tiszaszederkény városrészt érintő járatok (menetidő 20-
25 perc):
Autóbusz pályaudvarról indul: 9:00, 11:00, 19:00.
Útvonal: Autóbusz pályaudvar - Bethlen G. út - Rózsa út -

Szederkényi út - Bocskai út, iskola - Bocskai út - Kossuth
út - Bajcsy Zs. út 37. - Bajcsy Zs. út 67. – Bocskai út, posta
- Dózsa Gy. út (temető) - Tisza-sziget.
Visszafelé a Tisza-szigetről indul: 15:30, 19:30, 22:30,
23:30.

Tisza-part városrészt érintő járatok (menetidő 20-25 perc):
Autóbusz pályaudvarról indul: 10:00, 12:00, 20:00
útvonal: Autóbusz pályaudvar - Kazinczy út - Széchenyi út
(Üzletsor) – Tisza-part városrész –-Tisza-sziget.
Visszafelé a Tisza-szigetről indul: 16:30, 20:30, 23:00.

A délelőtti órákban és a koncert befejezésének idején, illetve
ha az igény olyan mértékű, akkor az autóbuszok felszállás
után azonnal indulnak és folyamatosan fordulnak.

Az autóbusz-pályaudvaron külön kocsiállás lesz a fesztiválra
induló járatok részére.

Parkolási rend
a Tiszaújvárosi Halászléfőző

Fesztiválon

Tájékoztatjuk a Tisza-szigeten megrendezendő Tiszaújvárosi
Halászléfőző Fesztiválra gépjárművel érkező látogatókat,
hogy a helyszínen és a környező területeken a következő lesz
a parkolási rend:
A Tisza-szigeten, a rendezvény helyszínén a regisztrált részt-
vevőkön kívül a fesztiválra látogatók ingyenesen parkolhat-
nak a Sulymos utcában (Parkoló utca) és a mellette kialakított
területeken, korlátozott számban. Amennyiben a Tisza-szige-
ten kialakított parkolók megtelnek, a Tisza Erőmű Kft. par-
kolójának kijelölt területein, valamint a Tisza-sziget előtti,
jobb parti (a Tisza-part városrészhez vezető) töltésszakaszon
is parkolhatnak.
A kerékpárral érkezők számára a szigeten ingyenesen hasz-
nálható kerékpártárolók lesznek.

Kérjük a rendezvényre látogatókat, hogy lehetőleg az ingye-
nes autóbuszjáratokat vegyék igénybe.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Főzőcsapatok figyelmébe!

Autóbuszjáratok a Tisza-szigetre
2015. július 4-én
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