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Akadálymentesítés, teraszbővítés

Megújul a szabadidőház

Amint arról már többször beszámoltunk, nagyszabású közterü-
leti- és intézményi felújítási munkálatok zajlanak a nyár folya-
mán városunkban, s folytatódik a távfűtési vezetékrendszer
tavaly megkezdett rekonstrukciója is. Az intézményi felújítások
sorába tartozik a Tisza-parti Szabadidőház megújítása is.
Akadálymentesítik a bejáratot, az Idősek Klubjában, az Ifjúsági

Klubban és a folyosón kicserélik a linóleum burkolatot. A leg-
látványosabb változás azonban az épület teraszán lesz, melyet 2-
3 méterrel kiszélesítenek és a kialakított térkövezet fölé új
tetőszerkezetet építenek. A teraszon így asztalokat, padokat is el-
helyezhetnek, lehetővé téve, hogy kedvezőtlen - esős - időjárás ese-
tén is lehessen közösségi rendezvényeket tartani a létesítményben.

Szélsőséges időjárás

Hűvösben jönnek
a babák

Az elmúlt héten kaptunk meleget-hideget bőség-
gel, s bizony az erősen változó időjárás a fiatal,
egészséges emberi szervezetet is megviselte. Vajon
voltak-e komolyabb esetek, mennyivel emelkedett
a mentőhívások száma?

- Normál betegforgalomról számolhatok be - mondta Lovas
Attila, a Tiszaújvárosi Mentőállomás vezetője -, „megúsztuk” a
szélsőséges időjárási körülményeket. Átlagosan napi tíz segély-
kérést kaptunk, s ez megegyezik a normál esetszámmal. Külö-
nösen súlyos rosszullétekről szerencsére nem számolhatok be, s
balesetek sem voltak. Leszámítva a 35-ös főúton történt balese-
tet, amely sajnos két halálos áldozatot követelt, de ez még a ká-
nikula előtt volt.
- A hirtelen hűvösre fordult időjárást hogyan tűrték az emberek?
- Ebben az esetben sem mondhatok semmi rendkívülit. Legfel-
jebb annyi érdekességet, hogy a szülések száma megnövekedett.
Megállapítható tehát, hogy a tiszaújvárosiak jól bírták a szél-

sőséges időjárási körülményeket. Szerencséjük volt, vagy
egészségesebbek, edzettebbek az átlagnál? Remélhetőleg az
utóbbi. Azért nem árt ügyelni továbbra sem. A hét közepétől
ismét forróság köszönt ránk.

Karbantartás hat TVK-s üzemben

Együttműködés és köszönet
Április második felétől június
második feléig a TVK hat üze-
mében végezték el a nagyjaví-
tási és rekonstrukciós mun-
kálatokat, illetve a tisztítási
leállásokat.

A nagyjavítások előkészítését már 2013
őszén megkezdték. A nagyjavítási teamek
feladata az előkészítés során a műszaki
tartalom minél pontosabb, részletesebb le-
írása, a szolgáltatási-, anyag- és alkatrész-
igények meghatározása, a leállás során
pedig a munkák végrehajtásának ellenőr-
zése és a zökkenőmentes lebonyolítás biz-
tosítása volt. A teamekben több szakte-
rületről delegált tagok dolgoztak. Az üze-
menként meghatározott, részletes tevé-
kenységlisták kidolgozása után elkez-
dődött a szolgáltatások és anyagok verse-
nyezetési folyamata a Petrolszolg Kft.-vel,
a Beruházással és a TÁSZ Beszerzéssel kö-

zösen. A nagyjavítás generálkivitelezője a
Petrolszolg Kft. volt. A kezdési időpontokat
MOL-csoporton belül, az SCM-szervezet és
a csoportszintű nagyleállási iroda határozta
meg.
Az üzemeknek - a termelés mellett - fon-
tos tevékenysége a nagyjavítás, hiszen az
ott dolgozóknak mind az előkészítésben,
mind a végrehajtásban nélkülözhetetlen
szerepük van. A leállásban résztvevők szo-
rosan együttműködnek, mivel közös a fel-
adat, a felelősség és a cél is. A karbantartási
és tisztítási munkák mellett elvégezték azo-

kat a folyamatos működés biztosításához
szükséges felújítási munkákat, valamint az
egyedi projekteket, melyekhez teljes leál-
lás szükséges. A leállási tevékenységeket
alapvetően 12 órás munkarendben végez-
ték a hét minden napján, de a feladatok igé-
nye szerint éjszakai munkavégzés is volt.
A nagyjavítások végeztével július 10-én a
Laza Pláza Klubházban rendezett házi ün-
nepségen Huff Zsolt, a TVK vezérigazga-
tója és Mezzey Péter karbantartás vezető
köszönte meg a feladatok végrehajtásában
közreműködők munkáját.

Közös volt a feladat, a felelősség, a cél. Közös a siker is.

Beszédes számok

Tervezett költségek: 6,2 Mrd Ft
Elvégzett tevékenységek (SAP rende-
lések) száma: 912 db
Leállások teljes átfutási ideje: 55 nap
(04.19-06.13)
Résztvevők létszáma csúcsidőben:
1100 fő

Tiszaújváros ifi Eb-t
rendezhet

Az Európai Triatlon Szövetség múlt héten Genfben meghozott
döntése értelmében a 2016-os ifjúsági triatlon Európa-bajnok-
ságnak Tiszaújváros adhat otthont.
- Az olasz Renato Bertrandi vezette ETU elnökségénél rendkívül
kedvező fogadtatásra talált jelentkezésünk - fogalmazott
Lehmann Tibor, aki a Magyar Triatlon Szövetség szakmai alel-
nökeként is tevékenykedik. - A múlt hétvégi ETU-kongresszu-
son megerősített pozitív döntésben meghatározó szerepe volt a
Bráz György, Tiszaújváros polgármestere, a Nagyhét szervező-
bizottságának társelnöke, valamint dr. Bátorfi Béla, az MTSZ el-
nöke által írt támogató levélnek is. A legnagyobb adu azonban az
a 2013-ig dr. Márkus Gábor nevével fémjelezett 18 év volt, mely-
nek során megszakítás nélkül világkupákat, több világ- és
Európa-bajnokságot is nagy sikerrel rendezett Tiszaújváros. A
jövő évi Nagyhéten az ifjúsági Eb-t az első hétvégén hívjuk
életre.
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Egyházi hírek

Római katolikus
Júliusban nem lesz hétköznap szentmise templomunkban. Szom-
baton a szentmise 18:30-kor, vasárnap 11:00 órakor lesz. A plé-
bániairoda 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 8:00 Szent Liturgia Nagycsécsen. Pénteken 8:00
Szent Liturgia. Szombaton 17:00 vecsernye Sajószögeden,
18:00 utrenye Tiszaújvárosban. Vasárnap 8:30 Szent Liturgia
Sajóörösön, 9:30 Sajószögeden, 11:00 Tiszaújvárosban. 17:00
vecsernye. Hétfőn Szent Illés próféta emlékét ünnepeljük, 8:00
Szent Liturgia.
„Azt kérjük, legyen meg az Isten akarata; ez áll leginkább ér-
dekünkben, ez a legbiztonságosabb magunk és azok számára,
akikért imádkozunk. Krisztus mindent bőségesen meg fog adni.
Ha azonban az önzés legkisebb nyoma van bennünk, semmi
sem történik.”
(Áthoszi Szent Porfíriosz atya)

Boldogság
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik júliusi

sorozatunk. 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 19-ig (vasárnapig) a Bo-
rostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050),
majd július 20-tól (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszertár (Beth-
len G. u. 17., tel.: 49/540-688) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Vasárnap és ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra
között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. Gyógyszer-
tárak 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.

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. július
18-án (szombaton) 10:00 órai kezdettel rendezi meg Masina fesz-
tivál elnevezésű rendezvényét, melyre minden érdeklődőt szere-
tettel vár.
A rendezvény programja:
• Megnyitó: 10:00 órától.
• Egész nap hagyományos ételek főzése, kóstolgatása, vidámpark.
A rendezvény helyszíne: Tiszaújváros-Tiszaszederkény, a Rá-
kóczi utca végén lévő futballpálya.

Farkas Sándor elnök

Masina fesztivál

„Úgy mentél el
Ahogyan éltél
Csendben szerényen
Emberként!”

Szomorú szívvel emlékezünk arra a napra, amikor
TÓTH JÁNOS

egy éve, 2014. július 16-án eltávozott közülünk.
Drága emléke szívünkben él.

Felesége, fia, unokája

„Elmentél, pedig fontos voltál,
értünk küzdöttél, értünk dolgoztál.
Te a jóságodat mindig két kézzel szórtad,
önzetlenül adtál rossznak, s jónak.
Mindig egy célod volt, a családért élni,
ezt a halál tudta csak széttépni.
Segítő szavad most hiányzik csak igazán,
kérünk: továbbra is figyelj és vigyázz ránk!”

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
VÁSÁRI JÓZSEF

örök álmának 1. évfordulóján.

„Könnyes az út, mely sírodhoz vezet,
Jóisten őrködjön pihenésed felett.

Pihenj csendben, legyen békés álmod,
Találj odafönn örök boldogságot.”

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

BALYI ISTVÁN
életének 68. évében hosszan tartó betegség után elhunyt.
Temetése 2015. július 17-én, pénteken 15 órakor lesz a

tiszapalkonyai temetőben.
A gyászoló család

„Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,
Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet,
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk senki soha el nem vehet.
Te a jóságodat két marokkal szórtad,
Önzetlenül adtál rossznak és jónak.
Mindig egy célod volt, a családért élni,
Ezt a halál tudta csak széttépni.
Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk,
Hiányzol nagyon, soha el nem feledünk.”

Fájó szívvel emlékezünk arra a napra, amikor
ÁRVAI ZSOLT

két éve örökre itt hagyott bennünket.

Szeretett édesanyád, kisfiad, Kristóf
és két testvéred: Anett és Beatrix

Második alkalommal rende-
zett családi napot a Minimentő
Állatvédők Egyesülete Tiszaúj-
városban. Az egész napos
programon habpartival, óriás-
buborék-fújással, rengeteg já-
tékkal és még több kutyával
várták az érdeklődőket.

Már kora délelőtt sokan ellátogattak a Tesco
Áruház pakolójába, ahol tíz órától zajlottak
a programok: arcfestés, csillámtetoválás,
lufihajtogatás, lufilövés fegyverrel, kutyasi-
mogató is várta a gyerekeket. Az egyesület
kézműves vásárral is fogadta a látogatókat,
a bevételből a gazdátlan macskákat támo-
gatták. A rendezvény célja az volt, hogy a
gyerekek, a családok megismerjék az egye-
sület munkáját, az örökbefogadás menetét.

- Egyre több a gazdátlan állat, nem csak
megyénkben, hanem az egész országban-
mondta Baráth Regina, a Minimentő Állat-
védők Egyesületének önkéntese. -Az egye-
sület ezeknek az állatoknak segít gazdát
keresni. Mivel nincs telephelyünk, így a
kóbor állatokat ideiglenes befogadóknál he-
lyezzük el.Akutyákat oltva és mikrochippel
ellátva adjuk örökbe. Általában két-három
hét próbaidőt töltenek először a leendő gaz-
dinál, aki ebben az időszakban is bármikor
meggondolhatja magát, hiszen előfordulhat
bármilyen összeférhetetlenség. Az egyesü-

let az örökbeadott állatok sorsát továbbra is
nyomon követi, valamint fontos tudni, hogy
valamennyi állatot ivartalanítási kötelezett-
séggel lehet csak örökbe fogadni.
A családi napra sok-sok kutyát is hoztak,
jórészüket az egyesület közreműködésé-
vel fogadtak örökbe. De voltak itt gazdára
váró kutyák, és szép számmal érkeztek az
állatszépségversenyre is. A programokat
Palágyi András kutyakiképző bemutatója
is színesítette, s a trénerhez sokan fordul-
tak tanácsért.

FP

Adománygyűjtés és örökbefogadás

Minimentő családi nap

Jólfésült eb lett.

A kutyák is vágynak a szeretetre.
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Nyári diákmunka

Tiszaújvárosért dolgoznak a fiatalok
Az idén is csatlakozott az or-
szágos diákmunka program-
hoz Tiszaújváros önkormány-
zata. A Polgármesteri Hiva-
talban és az önkormányzati
intézményekben harminc fi-
atal jutott így egy hónapon át
munkalehetőséghez.

- A programban az önkormányzatok pá-
lyázhattak egy bizonyos keretszámra a já-
rási hivataloknál - mondja Poropatichné
Mester Judit, a Tiszaújvárosi Polgármes-
teri Hivatal személyzeti és munkaügyi
szakreferense. - Eredetileg 40 főt szeret-
tünk volna foglalkoztatni a Polgármesteri
Hivatalban, illetve az önkormányzat in-
tézményeiben, de sajnos csak 30 fős lét-
számot kaptunk. A túljelentkezés nagyon
nagy volt az idén is, 118 diák adta be a ké-
relmét. A 30 fő kiválasztásánál igyekeztük
figyelembe venni a családok életkörülmé-
nyeit, illetve a városért végzett tevékeny-
séget. Nagyon sajnáljuk, hogy további
létszám nem áll a rendelkezésünkre. A
polgármester úr kérelemmel fordult a já-
rási hivatal foglalkoztatási osztályának ve-
zetőjéhez, és további létszámot kért.
Amennyiben ezt megkapjuk, újra értesít-
jük a diákokat.
A 30 fiatalt két 15-15 fős turnusban fog-
lalkoztatják. Az első július 10-én indult és
augusztus 9-ig tart, a második július 20-án
startol és augusztus 19-én ér végett. Ezt az
intervallumot is a járási hivatal foglalkoz-
tatási osztálya szabta meg, melyet végig
kell dolgozniuk a diákoknak. Két nap sza-
badság illeti meg őket erre az egy hó-

napra. A program 4 órás foglalkoztatást
tesz lehetővé, a bér bruttó 52.500 forint.
- Nagyon jónak tartjuk ezt a foglalkozta-
tási formát, - bár jobban örültünk volna a 6
órás alkalmazásnak - melyre, mint látjuk
nagyon nagy az igény – tette hozzá
Poropatichné Mester Judit. - Ez nagy se-
gítséget jelent mind a szülőnek, mind a
gyereknek iskolakezdés előtt tanköny-
vekre, ruházkodásra. Egyébként is hasznos
a nyári diákmunka, hiszen a jövedelem-
szerzésen túl a fiatalok belekóstolnak a
munka világába, tapasztalatokat szereznek
és erősíti lokálpatriotizmusukat is, mivel
Tiszaújvárosban, Tiszaújvárosért dolgoz-
nak, így egy kicsit közelebb hozza őket a
városhoz is.
Az első turnusban a Tiszaújváros Városi
Rendelőintézet, a Polgármesteri Hivatal, a
Derkovits Kulturális Központ, valamint a
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
vesz részt. A második turnusban a Tisza-
újvárosi Napközi Otthonos Óvoda és a Ti-
szaújvárosi Intézményműködtető Központ
a foglalkoztatás helyszíne.
Azokat a területeket célozták meg, ahol a
diákok életkoruknak, végzettségüknek
megfelelően, hatékonyan és érdemi mun-
kát végezve tudnak bekapcsolódni az in-
tézmények tevékenységébe.
- A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 4
diákot foglalkoztat az első turnusban -
mondta Tóthné Dr. Hudivók Hajnalka, az

intézmény orvos igazgatója. - Ketten a be-
tegirányítóban dolgoznak, egyikük a ren-
delőintézetben, másikuk a fizikoterápiás
részlegen, ketten pedig a gazdasági cso-
port tevékenységét fogják segíteni.
Tavaly is voltak diákok az intézményben,
és nagyon kedvező a tapasztalat. A fiata-
lok a nyári szabadságolások idején nagy-
ban tudják segíteni a munkánkat, aktívan
be tudnak kapcsolódni azon feladatok
végrehajtásába, melyek nem közvetlenül
a betegellátást, hanem az egyéb admi-
nisztratív teendőket érintik.
- A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont, csakúgy, mint tavaly, szintén 4 főt
foglakoztat - mondta Poropatich Péter in-
tézményvezető. - Idén úgynevezett forgó
rendszerben számítunk a diákok munká-

jára, terveink szerint minden intézmény-
egységben megfordulnak majd a munka-
végzés időtartama alatt.
A tevékenységek között az idősgondozás
kapja majd a nagyobb hangsúlyt, hiszen
most erre van nagy szükség. Leginkább a
szabadidős tevékenység szervezésében
számít az intézmény a diákok munkájára,
ezért kettéosztották a csapatot, 8-tól 12-ig,
illetve 12-től 16-óráig tart a munkaidő.
A Derkovits Kulturális Központ 2 fő fog-
lalkoztatását vállalta.
- A diákok a felújításokhoz kapcsolódó

előkészítésnél vesznek részt - mondtaMá-
tyás Zoltán igazgató. - Emellett a táboroz-
tatás előkészítésében segédkeznek, Tisza-
szederkényben a felújításokat követő visz-
szarendezésben vesznek részt, de a fő te-
vékenységük a városi könyvtárban zajlik.
A napokban beinduló „Internetterasz” mű-
ködtetésében, és egyéb könyvtári felada-
tok ellátásában működnek majd közre. Ez
a program azért is jó, mert a nyári szabad-
ságolások alatt kieső munkaerőt tudjuk
pótolni a diákokkal, és ahogy a tavalyi ta-
pasztalat is bizonyítja, rendkívül hatéko-
nyan.
A fiatalok is remek lehetőségnek tartják a
nyári diákmunkát. Labancz Borbála a Hu-
mánszolgáltató Központban fog segéd-
kezni. Mint elmondta, ő már tavaly is részt
vett a programban, akkor a Polgármesteri
Hivatalban dolgozott. Mindenképpen jót
tesz a munka világának megismerésében
ez a lehetőség, és azt is jónak tartja, hogy
ebben az évben egy másik területet ismer-
het meg.
Farkas Bence először vesz részt a prog-
ramban, és mindenképpen jó dolognak
tartja, mivel a nyári munka leköti az idejét.
Ismerősöktől hallott a lehetőségről, ezután
töltötte ki a jelentkezési lapot. Ahogy fo-
galmazott, lesz helye az itt megkeresett
összegnek, kirándulásra és a szeptemberi
iskolakezdésre használja fel.

Dá

Az első turnus résztvevőit dr. Kardos András aljegyző köszöntötte.

Farkas Bence először vesz részt a programban.

Munkavédelmi oktatással kezdtek a humánszolgáltató központban dolgozó fiatalok.

Dombi Gergő az Internetteraszon állt munkába.

A Tiszaújvárosi Térségi Foglalkoztatási Tanács leg-
utóbbi ülésén több fontos témáról, változásról tá-
jékozódott.

A kormány foglalkoztatási politikájával kapcsolatban dr. Czomba
Sándor államtitkár szólt a munkahelyvédelmi akciótervről,
hagsúlyozva a duális szakképzés fontosságát, mivel országszerte
is tapasztalható, hogy sok területen hiányszakmák alakultak ki.
Ennek érdekében létrehoztak térségünkben is egy szakképzési
centrumot, melynek központja Szerencs, és ide tartozik Encs,
Tiszaújváros, és Tokaj két szakiskolája is. A centrum feladata,
hogy koordinálja munkaadói oldalról a szakemberigényt, a
BOKIK, a VOSZ és a járási hivatalok munkaügyi kirendeltségei
között az információáramlást.
Lengyel Lászlóné, a Tiszaújvárosi Járási Hivatal foglalkoztatási
osztályvezetője a cégek, és a települések önkormányzatai szá-
mára fennálló Start munkaprogramot, a közfoglalkoztatási lehe-
tőségeket, a nyári diákmunkaprogramot mutatta be. Szólt arról,
hogy 2010-ben több mint 11%-os volt a munkanélküliségi ráta
Tiszaújváros térségében mára ez a szám 5.67%-ra csökkent, kö-
szönhetően a gazdasági növekedésnek.
A MOL-TVK Zrt.-t Ráczné Bodnár Adrienn a TVK HR igazga-
tója képviselte az ülésen. A beruházásokat illetően beszámolt
arról, hogy amint a hivatalos engedélyeket megkapják, elindul a
butadién gyár. A műgumigyár megvalósításával kapcsolatban
még nem született meg a végleges döntés. Elmondta, hogy szer-
vezeti átalakulás miatt kivezették a részvénypiacról a TVK-t és
a Tiszai Vegyi Kombinát név is meg fog szűnni. Az ezzel kap-
csolatos hivatalos döntés azonban csak augusztus elsejével szü-
letik meg. Végül, de nem utolsó sorban bemutatta a MOL-nál
bevezetett új vállalati ellátási rendszert, melynek keretében a
nyugdíjba vonulók 2 év kedvezményt tudnak igénybe venni.
Tiszaújvárosban 70 fő jelezte, hogy él ezzel a lehetőséggel.
A JABIL Circuit Magyarország Kft. tiszaújvárosi gyárának új
személyzeti igazgatója,Majorné Kelsánszky Mária a vállalat lét-
számigényét mutatta be. A megrendelések folyamatos változása
miatt az alkalmazotti létszám nem tartható állandó szinten, a
munka mennyiségéhez kell igazítani a dolgozók létszámát, ami
roppant körülményes, és ez által a foglalkoztatási stabilitást sem
tudják biztosítani. A cég fontos feladatának tartja a munkaerő
megtartását. Ennek érdekében kötöttek megállapodást egy deb-
receni céggel, a változó igényeknek megfelelően kölcsönös mun-
kaerő áthelyezésekkel próbálják megtartani a munkavállalókat.
Tiszaújváros 2014-2019-es gazdasági programjátGersei Norbert,
az önkormányzat Adó- és Végrehajtási Csoportjának vezetője mu-
tatta be. Szólt a főbb célkitűzésekről, a vállalkozások segítésével
kapcsolatos tervekről, a szociális háló fenntartásáról, valamint be-
jelentette csatlakozásukat az Otthon Melege Programhoz.
Dr. Mengyi Roland, a tanács elnöke szerint az elhangzott pozití-
vumok mellett nagyon fontos kérdések is megfogalmazódtak,
amelyekre minél előbb válaszokat kell találni. Ehhez szükség van
a munkáltatói oldal és a munkavállalói érdekképviseletek meg-
felelő együttműködésére. Ez a feladat mindenki számára fontos,
és bár rengeteg munkával jár, nem hagyható figyelmen kívül, hi-
szen a lakosság munkából való megélhetése elsőrendű fontos-
ságú a térség jövője, fejlődése tekintetében.

Ülésezett a foglalkoztatási tanács

Pozitívumok
és kihívások

Pályaépítési program

Gazdagodik
a Sportcentrum

Újabb létesítménnyel bővül a Városi Sportcent-
rum, egy új műfüves labdarúgó kispályát építenek
a játékcsarnok mögötti területen a nagy műfüves
pálya szomszédságában.

A 20x40 méteres játéktér a Magyar Labdarúgó Szövetség orszá-
gos pályaépítési programjának részeként Tiszaújváros önkor-
mányzatának támogatásával jön létre. A játékteret kerítés, palánk,
ötméteres védőháló és kétméteres betonjárda veszi körül. Az új
létesítményt sötétedés után is használhatják, négy tízméteres osz-
lopról világítják meg a reflektorok. A munkálatok jól haladnak,
legkésőbb augusztus 1-jén birtokba vehetik a tiszaújvárosi fel-
nőtt- és utánpótláskorú, valamint tömeg-, szabadidősport ren-
dezvények labdarúgó csapatai.
A holtszezonban a labdarúgó stadion pályáján átalakították, át-
helyezték az öntöző- rendszer egyes részeit is, így a küzdőtéren
nem marad egyetlen négyzetméter sem víz nélkül.
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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

VENDLERNÉ POLYÁK ILONA
az 5. sz. választókerület képviselője

2015. július 22-én (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.

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

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

Gyógyúszás-foglalkoztatói pályázat
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet pá-
lyázatot hirdet közalkalmazotti jogvi-
szonyban vagy vállalkozói formában 18.
év alatti csoportos gyógyúszás-foglalkoz-
tató szakember számára.
Közalkalmazotti jogviszony
Pályázati feltételek
- testnevelési egyetemet végzett testnevelő
tanári képesítés vagy
- pedagógiai főiskolát végzett testnevelő,
gyógytestnevelési kiegészítő szakképesí-
téssel, vagy
- konduktor kiegészítő úszóedzői képesí-
téssel, vagy egészségügyi főiskolát vég-
zett gyógytornász kiegészítő úszóedzői
képesítéssel, vagy
- szomatopedagógus úszóedzői minősítés-
sel, vagy
- tanítóképző főiskolát végzett testnevelés
szakos tanító, úszóedzői vagy gyógytest-
nevelői kiegészítő szakképesítéssel, vagy
- úszó-, vízilabda-, öttusa- vagy búvárú-
szói edzői képesítés, kiegészítő gyógytest-
nevelői szakképesítéssel, vagy
- gyógyúszás-foglalkoztató képesítés vagy
- rehabilitációs úszóoktató képesítés.
Büntetlen előélet.
Pályázat tartalma
- Részletes szakmai önéletrajz.
- Iskolai végzettséget és szakképesítést
igazoló okiratok másolata.
- Nyilatkozat, arra vonatkozóan, hogy a
pályázat tartalmát a bíráló bizottság min-
den tagja megismerheti.
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány.
- Betegcsoportonkénti edzésterv az 5/2004.
(XI.19.) EüM rendeletben meghatározott
betegségcsoportokra lebontva.
Egyéb információk
Határozatlan idejű részmunkaidős közal-
kalmazotti jogviszony (heti 10 óra).
Hétfőtől péntekig napi 2 óra (hétfő, szer-
da, péntek :17.30-19.30 óráig, kedd, csü-
törtök: 16.30-18.30 óráig).
Benyújtási határidő: 2015. július 31.
A pályázat elbírálása 2015. augusztus 15-
ig.
Az állás betölthető: 2015. szeptember 1-
től.
Pályázat benyújtása Tiszaújváros Városi

Rendelőintézet Nagyné Kántor Judit fő-
igazgatónak címezve 3580 Tiszaújváros
Bethlen G. út 11-13., vagy személyesen :
3580 Tiszaújváros Bethlen G. út 11-13 II.
emelet titkárság.
A borítékon kérjük feltüntetni a „gyógy-
úszás pályázat” megjelölést.
Illetmény a KJT szerint.
A gyógyúszók havi átlaga egy évre vetítve
160 fő.
A dolgozó feladata az 5/2004. (XI.19.)
Eüm rendeletben a gyógyúszással kapcso-
latos szakmai elvárások betartása. A Tisza-
újváros Városi Rendelőintézet Fiziko- és
Balneoterápiás Részleg betegirányítóival
naprakész kapcsolattartás, a jogszabályi
előírásoknak és a finanszírozás teljesülé-
séhez a megfelelő dokumentációk veze-
tése.
A pályázat kiírója az eredménytelenné
nyilvánítás jogát fenntartja.
Vállalkozói forma
Pályázati feltételek
- testnevelési egyetemet végzett testnevelő
tanári képesítés vagy
- pedagógiai főiskolát végzett testnevelő,
gyógytestnevelési kiegészítő szakképesí-
téssel, vagy
- konduktor kiegészítő úszóedzői képesí-
téssel, vagy egészségügyi főiskolát vég-
zett gyógytornász kiegészítő úszóedzői
képesítéssel, vagy
- szomatopedagógus úszóedzői minősítés-
sel, vagy
- tanítóképző főiskolát végzett testnevelés
szakos tanító, úszóedzői vagy gyógytest-
nevelői kiegészítő szakképesítéssel, vagy
- úszó-, vízilabda-, öttusa- vagy búvárú-
szói edzői képesítés, kiegészítő gyógy-
testnevelői szakképesítéssel, vagy
- gyógyúszás foglalkoztató képesítés vagy
- rehabilitációs úszóoktató képesítés.
- A vállalkozás tevékenységi körében az
ellátandó feladatnak szerepelnie kell.
Pályázat tartalma
- Részletes szakmai önéletrajz.
- Iskolai végzettséget és szakképesítést
igazoló okiratok másolata.
- Nyilatkozat, arra vonatkozóan, hogy a
pályázat tartalmát a bíráló bizottság min-
den tagja megismerheti.

Betegcsoportonkénti edzésterv az 5/2004.
(XI.19.) Eüm rendeletben meghatározott
betegségcsoportokra lebontva.
Egyéni vállalkozó esetén vállalkozói iga-
zolvány száma.
- Társas vállalkozás esetén cégnév, cég-
jegyzékszám, adószám.
Egyéb információk
2016. június 15-ig szóló szerződéses jog-
viszony 30 napos felmondási idővel.
Hétfőtől péntekig napi 2 óra (hétfő, szer-
da, péntek :17.30-19.30 óráig, kedd, csü-
törtök: 16.30-18.30 óráig).
Benyújtási határidő: 2015. július 31.
A pályázat elbírálása: 2015. augusztus 15-
ig.
Szerződés kezdete: 2015. szeptember 1.
Pályázat benyújtása Tiszaújváros Városi
Rendelőintézet Nagyné Kántor Judit fő-
igazgatónak címezve, 3580 Tiszaújváros
Bethlen G. út 11-13., vagy személyesen:
3580 Tiszaújváros Bethlen G. út 11-13. II.
emelet titkárság.
A borítékon kérjük feltüntetni a „gyógy-
úszás pályázat” megjelölést.
A pályázatban kérjük megadni a vállalko-
zói díj összegét a gyógyúszásban részt-
vevő egy fő/napra eső összegével.
A gyógyúszók havi átlaga egy évre vetítve
160 fő.
A dolgozó feladata az 5/2004. (XI.19.)
Eüm. rendeletben a gyógyúszással kap-
csolatos szakmai elvárások betartása. A
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Fizi-
ko- és Balneoterápiás Részleg betegirá-
nyítóival naprakész kapcsolattartás, a jog-
szabályi előírásoknak és a finanszírozás
teljesüléséhez a megfelelő dokumentációk
vezetése.
Alvállalkozó nem vehető igénybe.
A pályázat kiírója az eredménytelenné nyil-
vánítás jogát fenntartja.
A feladat ellátásához szükséges enge-
dély/igazolás beszerzése, felelősségbizto-
sítás a vállalkozó feladata.

Nagyné Kántor Judit
főigazgató

Tájékoztatás az ideggyógyászati
szakrendeléssel kapcsolatos

változásokról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015. július 1-
től az ideggyógyászati szakrendelés rendelési ideje meg-
változott az alábbiak szerint:
Hétfő: 12.00 - 18.00 óráig
Szerda: 08.00 - 14.30 óráig (ebédidő: 12.00 -12.30)
Péntek: 08.00 - 14.00 óráig
Rendel: Tóthné Dr. Hudivók Hajnalka neurológus szakor-
vos.
A rendelés 2015. július 1-től 2015. július 31-ig a korábbi
gyakorlatnak megfelelően sorszámmal vehető igénybe,
2015. augusztus 1-től azonban előjegyzés alapján műkö-
dik. A betegek számára időpont egyeztetésre lehetőség van
személyesen a betegirányítóban, illetve telefonon a
49/544-600-as telefonszámon.

Nagyné Kántor Judit főigazgató

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola nyári nyitvatartási rendje 2015. július
13-ától augusztus 17-éig az alábbiak szerint alakul:
Ügyfélfogadás és vezetői ügyelet a székhelyen (Alkotmány köz
2.):
• vezetői ügyelet: szerda 8.00-12.00 és 13.00-15.30,
• adminisztratív ügyelet: szerda-csütörtök 8.00-12.00 és 13.00-
15.30.

Hok Csaba intézményvezető

Tájékoztatás
Az Eötvös Gimnáziumban a nyári szünet ideje alatt a titkárságon az
ügyintézés a megszokott munkarendnek megfelelően zajlik. Hét-
főtől-csütörtökig 7 órától 15:20-ig, pénteken 7 és 13:20 között.
Vezetői ügyelet szerdánként 8 és 16 óra között lesz. Július 08, jú-
lius 15, július 22, július 29, augusztus 05, augusztus 12, augusztus
19.

Pogonyi-Simon Edit intézményvezető
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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

Pályázati felhívás

Pedagógiai asszisztensi
állás

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

Pályázati felhívás

Óvodapedagógusi állás

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

Pályázati felhívás

Dajka álláshely

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont Gyermekjóléti Szolgálata (cím: 3580
Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot
hirdet 1 fő részére családgondozó munka-
kör betöltésére, Gyermekjóléti Szolgálat-
nál.
Feladatai:
- családgondozás,
- egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek,
krízishelyzetek kezelése,
- bővebben: 1997. évi XXXI. törvény,
15/1998. NM rendelet.
A jogviszony időtartama:
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés.
Pályázati feltételek:
- felsőfokú képesítés – 15/1998. NM ren-
delet 2. sz. melléklet II. rész 1. Alapellátá-
sok – családgondozóra vonatkozó képesí-
tési előírások valamelyike,
- felhasználói szintű MS Office (irodai al-
kalmazások),
- felhasználói szintű levelező rendszerek
használata.

A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvá-
nyok másolata,
- bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem ré-
gebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a
Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdéseinek megfe-
lelően,
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati
anyagban foglalt személyes adatok pályá-
zati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez,
- nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi
XXXI. törvény 11/A. § (8) bekezdésben
meghatározott kizáró okok nem állnak
fenn.
Bérezés:
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központba, Poropatich Péter in-

tézményvezetőhöz kell eljuttatni, Tiszaúj-
város, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak
a pályázati feltételekben felsorolt valam-
ennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező
esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázat azonosító
számát: 2066/2015., valamint a munkakör
megnevezését: családgondozó.
A pályázat kiírója fenntartja magának a
jogot, hogy a pályázati eljárást eredmény-
telenné nyilváníthatja.
A pályázatok beérkezésének határideje
2015. július 28.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2015. augusztus 05.
Az állás az elbírálást követően azonnal be-
tölthető.
Apályázattal kapcsolatban érdeklődni Poro-
patich Péter intézményvezetőnél a 49/548-
190-ös telefonszámon lehet. A pályázati
felhívás az NKI honlapján 2066/2015. azo-
nosító számon 2015. július 13-án jelent meg.

Hőségriasztás három fokozatban határoz-
ható meg, melyeknek megfelelően az or-
szágos tisztifőorvos riasztást ad ki. Az első
fokozatot akkor adja ki, ha a napi közép-
hőmérséklet meghaladta a 25°C-t.
A második fokozatú készültségi jelzést
akkor rendelik el, ha a hőmérséklet leg-
alább három egymást követő nap várha-
tóan eléri, vagy meghaladja a napi 25 °C-t,
vagy legalább egy napra eléri a napi kö-
zéphőmérséklet a 27 fokot.
A harmadik fokozatot, a riadójelzést akkor
adják ki, ha várhatóan legalább három
egymást követő napon eléri a napi közép-
hőmérséklet a 27 °C-t.
Hasznos tanácsok hőség idejére
Amennyiben megteheti, kerülje a meleget.
Hűtse lakását, kísérje figyelemmel a szoba
hőmérsékletének változását. Napközben
tartsa a nyílászárókat csukva, használjon
függönyt vagy egyéb sötétítőt, árnyékoló
eszközt. Lehetőleg éjszaka szellőztessen.
Csak a szükséges mértékben használjon

elektromos készülékeket, melyek hőt ter-
melnek (még a világítást is). Ha van lég-
kondicionáló berendezése, ennek működ-
tetése idején tartsa csukva az ajtót és az
ablakot. Hőhullámok idején, amikor a
külső hőmérséklet 35-39 °C közötti, az
ideális belső hőmérséklet 28 °C körüli,
nem javasolt a túlzott légkondicionálás. A
ventillátort csak rövid ideig szabad hasz-
nálni, mivel kiszárítja a szervezetet.
Ha a fent említettek nem valósíthatók
meg, lehetőség szerint töltsön el legalább
2-3 órát légkondicionált helyen. Kerülje a
megterhelő fizikai munkát, tartózkodjék
árnyékban a legmelegebb órákban.
Már most gondoljon arra, hogyan hűtheti
lakását a jövőben („hideg” festék, páro-
logtató, zöld növények).
Tartsa testhőmérsékletét alacsonyan és fo-
gyasszon sok folyadékot, előzze meg a ki-

száradást. Ha elindul otthonról, vigyen
magával 1 liter vizet! Gyakran zuhanyoz-
zon vagy fürödjön langyos vízben. Hasz-
náljon vizes borogatást, hűtse lábát lan-
gyos vízben.
Viseljen világos, természetes alapanyagú,
bő ruhát. Ha a napra megy, viseljen széles
karimájú kalapot és napszemüveget.
Rendszeresen fogyasszon folyadékot, ne
várja meg, míg szomjas lesz. Ne fogyasz-
szon alkoholos, magas cukor- és koffein
tartalmú italt. Ne feledje: az alkoholos és
cukros italok vizet vonnak el a szervezet-
ből, fokozzák a szomjúságot, a koffein
vízhajtó hatású.
Pótolja az izzadással elvesztett sót is. A
vízivás sópótlás nélkül veszélyes lehet.
Ha rendszeresen szed gyógyszert, kér-
dezze meg kezelőorvosát, hogyan befo-
lyásolják a gyógyszerek a folyadékszük-
ségletet.
A lázas betegekre különösen oda kell fi-
gyelni. Fokozattan ügyeljünk a lázas gyer-
mekek folyadékpótlására!
Ellenőrizze testhőmérsékletét! Fontos tud-

ni, ha a testhőmérséklet 38 °C fölé emel-
kedik, az már káros az egészségre. 39 °C
felett - hőguta alakulhat ki. 40 °C felett -
életveszélyes állapot.
Tárolja gyógyszereit megfelelő hőmér-
sékleten. Ha a szobahőmérséklet 25 °C
fölé emelkedik, célszerű a gyógyszereket
hűtőben tárolni, akkor is, ha ez nincs rá-
írva a dobozra.
Keresse fel orvosát, ha krónikus betegsé-
gekben szenved, vagy többféle gyógyszert
szed. Ha bármi szokatlan tünetet észlel,
azonnal forduljon orvoshoz.
Mennyi folyadékpótlásra van szükség?
„Fogyasszon sok folyadékot” - ez azt je-
lenti, hogy annyi vizet pótoljon, amennyi
a vizelettel és izzadással elveszített víz
mennyiség másfélszerese. Hőség idején
akkor is kell folyadékot fogyasztani, ha
nem érezzük magunkat szomjasnak. Ez
különösen igaz az időseknél, akik kevésbé
érzik a szomjúságot.
Rövidtávú intézkedések meglévő épüle-
tek esetében
Fontos a beltéri hőmérséklet mérése hő-
mérőkkel.
Külső árnyékolás növelése. Az ablakok
külső árnyékolása a hőfelvételt, belső el-
sötétítése a hőterhelést csökkenti. Az elekt-
romos ventillátor csökkentheti a hőérzetet,
de amikor a belső hőmérséklet 35 °C fö-
lött van, a ventillátor nem előzi meg a hő-
mérséklet okozta betegségek kialakulását.
A hordozható párologtató készülék hűtő-
hatása növekszik a hőmérséklet emelke-
désével és csökken a páratartalom növe-
kedésével.
A légkondicionáló javít a helyzeten. A lég-
kondicionálót rendszeresen karban kell
tartani és tisztítani, hogy megelőzzük az
egészségi kockázatokat.
Készüljön föl a hőhullámok idején az eset-
leges áramkimaradásokra.

Álláspályázat

Családgondozó munkakör

Tanácsok a lakosság számára

A hőség próbára teszi szervezetünket

Hőségben vízben a legjobb.

Védjük fejünket a tűző naptól.
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BOGRATLON
Tiszaújvárosi Bográcsfőző

Fesztivál

A fesztivál helyszíne: Tiszaújváros, Dísztó és környéke
A fesztivál időpontja: 2015. augusztus 2. (vasárnap)

Csapatok jelentkezése és helyszíni nevezés
a regisztrációs irodán: 8:00-09:30
Tűzgyújtás: 10:00
Eredményhirdetés: 16:30
Résztvevők: 3 - 10 fős csapatok
Zsűri tagjai: Magos Zoltán, Jenei Tamás, Babits László, Jenei
Lóránt
Nevezés: A nevezési lap letölthető a www.tvkmalitriatlon.hu
oldalról.
Maximum 55 csapat nevezését tudjuk elfogadni!
A főzőhelyeket a rendezőség jelöli ki a versenyző csapatok ré-
szére.
- postai cím: TVK MALI Triatlon Klub, 3580 Tiszaújváros,
Teleki B. út 6.
- e-mail: tvkmali@triatlon.t-online.hu
- fax: 49/540-095
Nevezési lap leadása és a nevezési díj befizetése a TVK MALI
Triatlon Klub irodájában személyesen is lehetséges (Sport-
centrum - Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. H-P: 13:00 –
16:00).
Nevezési díj:
2015. július 26-ig előnevezési díj

6.000 Ft / csapat
2015. július 27-től már csak a fesztivál napján, a helyszínen
lehet nevezni 8.000 Ft / csapat

Az előnevezési díjat személyesen, vagy rózsaszín postai utal-
ványon a postázási címre kérjük befizetni.

A fesztivál leírása:
A csapatok a regisztrációs irodán megkapják regisztrációs kár-
tyájukat és a bogratlon egységcsomagot. A főzés 10:00 óra-
kor közös tűzgyújtással kezdődik. A főzés egyetlen szabálya,
hogy az ételt legfeljebb három óra alatt és – ahogy a verseny
neve is mutatja – BOGRÁCSBAN kell elkészíteni. Szabadon
főzhető bármilyen étel. Az alapanyagról, bográcsról és bog-
rácstartó állványról a csapatok gondoskodnak. Gázüzemű fő-
zőhely használata tilos!

A rendezők biztosítják:
A főzőhelyet, aprított fát, sörasztalt két paddal, szemeteszsá-
kot, vízvételi lehetőséget.

Értékelés:
Az idei évben is a verseny hatékony lebonyolítása érdekében
a zsűri két részre lesz elosztva a Dísztó két oldalán.
A zsűri a főzés folyamán végigjárja a csapatok főzőhelyeit az
alábbiak szerint:
• A zsűri betekint a verseny menetébe. Plusz pontot jelenthet
az egységes felszerelés, a rend, a csapatnál uralkodó jó han-
gulat, a vendéglátás szívélyessége, a különleges recept.
• A zsűri továbbá pontozza a megkóstolt ételt, számít az étel jó
íze, tálalásának szépsége, a hozzá kínált köret és ital… stb.
Az értékelések végén a zsűritagok „átkóstolnak” az ellenkező
oldal azon csapataihoz, melyet a zsűri a legjobbnak ítélt az
első alkalommal. A végeredmény ezután kerül kihirdetésre.

Díjazás:
A győztes csapat elnyeri a „TRIATLON NAGYHÉT 2015
BOGRATLON-BAJNOKA” címet és az „Aranybográcsot”.
A második és harmadik helyezett csapat tagjai tárgyjutalom-
ban részesülnek.
Minden résztvevő csapat emléklapot kap.

További Információ:
telefon: 30/645-2746, 49/540-094

fax: 49/540-095
e-mail: tvktmali@triatlon.t-online.hu

web: www.tvkmalitriatlon.hu

109. Aratás

221. § (1) A kalászos termény betakarítá-
sát a közút és a vasútvonal mentén kell
először elvégezni.
(2) A learatott kalászos terményt, szalmát
a vasútállomástól legalább 100 méter tá-
volságon belül el kell távolítani, és leg-
alább 3 méter széles védőszántást kell
alkalmazni.
(3) Gabonatáblán dohányozni még a jár-
művek, erő- és munkagépek vezető fülké-
iben is tilos.
(4) Az aratás idejére a gabonatáblától leg-
alább 15 méterre éghető anyagtól és nö-
vényzettől mentes dohányzóhelyet lehet
kijelölni. A dohányzóhelyen a dohánynemű
gyűjtéséhez és eloltásához megfelelő meny-
nyiségű vizet tartalmazó edényt kell elhe-
lyezni.

110. Szérű,
rostnövénytároló, kazal

222. § (1) A mezőn összerakott kazal, va-
lamint a szérű és rostnövénytároló elhe-
lyezésénél a szélső tárolási egység és a
környező
a) robbanásveszélyes osztályba tartozó
anyagok előállítására, feldolgozására, hasz-
nálatára, tárolására vagy forgalmazására
szolgáló építményektől legalább 200 méter,
b) egyéb építményektől legalább 100
méter,
c) vasúti vágányoktól – a rostnövénytároló
ipari vágányát kivéve – legalább 100
méter,
d) közúttól, erdőtől, lábon álló gabonától
legalább 25 méter és
e) nagyfeszültségű, föld feletti villamos
vezetéktől a legfelső villamos vezeték és
talaj közötti távolság háromszorosa, de
legalább 20 méter tűztávolságot kell tar-
tani.
(2) Az állattartó telepeken a legfeljebb egy
évre elegendő alomszalma- és szálasta-
karmány-szükségletet üzemi tárolásnak
kell tekinteni.
(3) A kazlakat úgy kell elhelyezni, hogy a
második sorban levő kazal az előző sor-
ban levő két kazal közé kerüljön.
(4) A kazlak, valamint a sorok között a na-
gyobb kazalmagasság háromszorosát, de
legalább 20 méter távolságot kell biztosí-
tani.
(5) A mezőn összerakott szálastakarmány-,
szalma-, rostnövény-kazlakat legalább 3
méter széles védőszántással kell körülvenni.
223. § Dohányozni szélcsendes időben a
kazaltól legalább 30 méter távolságra sza-
bad.
224. § (1) A rostnövény osztályozása ese-
tén egy időben legfeljebb 4 kazal vagy tá-
rolási egység bontható meg.
(2) A rostnövény csak a tárolón kívül és a
szélső kazaltól 10 méteren túl sátorozható
ki. A sátorozási területen minden megkez-
dett 10 000 m2 alapterület után 10 méteres
tűztávolságot kell biztosítani.

111. A szabadtéri tűzgyújtás
és tűzmegelőzés szabályai

225. § (1) Ha jogszabály másként nem
rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló,
növénytermesztéssel összefüggésben és a
belterületi ingatlanok használata során ke-
letkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
(2) Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom
alól a katasztrófavédelmi szerv állománya,
ha tevékenysége a károk csökkentésére, a
tűz terjedésének megakadályozására, sza-
bályozására irányul.
(3) Ha jogszabály másként nem rendelke-
zik, az ingatlan tulajdonosa, használója
köteles a területet éghető hulladéktól és to-
vábbi hasznosításra nem kerülő száraz nö-
vényzettől mentesen tartani.
(4) A kilátókat, magaslati ponton elhe-
lyezkedő létesítményeket, az önkormány-
zat vagy a helyi katasztrófavédelmi szerv
vezetője által megbízott személyek a sza-
badtéri tüzek korai szakaszban történő

észlelése céljából térítésmentesen igénybe
vehetik.
226. § (1) Külterületen az ingatlan tulaj-
donosa, használója a tűzvédelmi hatóság
engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő
területen irányított égetést végezhet.
(2) Az irányított égetés végzésére vonat-
kozó kérelem tartalmazza
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,
f) az égetés folyamatának pontos leírását,
g) az égetést végző személyek nevét,
címét,
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.
(3) A kérelmet legkésőbb az égetés terve-
zett időpontját megelőző 10. napig be kell
nyújtani az engedélyező tűzvédelmi ható-
sághoz.
(4) A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak
beérkezésétől számított 5 munkanapon
belül bírálja el.
(5) Az irányított égetés során a tűz nem
hagyható őrizetlenül, és veszély esetén,
vagy ha az irányított égetést befejezték,
azt azonnal el kell oltani.
(6) Az irányított égetés csak úgy végez-
hető, hogy az a környezetére tűz- és rob-
banásveszélyt ne jelentsen.
(7) Az irányított égetés befejezése után a
helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a
parázslást, izzást – vízzel, földtakarással,
kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.
227. § (1) Az irányított égetés során a tar-
lóégetés csak az alábbiak szerint végez-
hető:
a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg
történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak
a tarlómaradványok használhatók fel; a
szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon
álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a
tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3
méter szélességben körül kell szántani, és
az adott területen az apró vadban okozható
károk elkerülése érdekében vadriasztást
kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok
védelmére a helyi adottságoknak megfe-
lelő, de legalább 6 méteres védősávot kell
szántással biztosítani,
c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen
szakaszosan végezhető, és csak az egyik
szakasz felégetése után lehet a másik sza-
kasz felégetéséhez hozzáfogni,
d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas
kéziszerszámmal ellátott, megfelelő lét-
számú, kioktatott személy jelenlétéről kell
gondoskodni, és legalább egy traktort eké-
vel a helyszínen készenlétben kell tartani.
(2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb
növényi hulladék irányított égetése során
az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni.
228. § (1) A szabadtéren keletkező tüzek
megelőzése érdekében a vasút és a közút

mindkét oldalán annak kezelője köteles a
szélső vasúti vágánytengelytől mérve leg-
alább 4,0 méter széles, a közút szélétől
mérve legalább 3 méter széles védősávot
kialakítani.
(2) A védősávot éghető aljnövényzettől,
gallytól tisztán kell tartani.
(3) A folyamatos tisztántartásról, éghető
anyagtól mentes állapotban tartásról a vé-
dősávval érintett terület tulajdonosa, keze-
lője, haszonbérlője köteles gondoskodni.

112. A mezőgazdasági erő-
és munkagépek

229. § (1) A kalászos termény betakarítási,
szalma-összehúzási és bálázási munkái-
ban legalább 1 db 21A és 113B vizsgálati
egységtűz oltására alkalmas tűzoltó ké-
szülékkel is ellátott erő- és munkagép, va-
lamint egyéb jármű vehet részt, amelynek
tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást
megelőzően az üzemeltető elvégezte. A
jármű megfelelőségéről szemle keretében
kell meggyőződni. A betakarítási munkák
során használt, ötnél több mezőgazdasági
járművet érintő műszaki ellenőrzés esetén,
annak tervezett időpontját 10 nappal előbb
írásban a tűzvédelmi hatóságnak be kell
jelenteni. A műszaki ellenőrzésről jegyző-
könyvet kell készíteni, amelynek 1 példá-
nyát a járművön el kell helyezni.
(2) Az üzemelő erő- és munkagép kezelője
a munkavégzés megkezdése előtt és annak
befejezése után közvetlenül és munkavég-
zést megszakító szünetekben köteles a ki-
pufogó-vezeték és szikratörő műszaki
állapotát felülvizsgálni és a rárakódott ég-
hető anyagtól szükség esetén megtisztí-
tani.
(3) A tartalék üzem- és kenőanyagot az
erő- és munkagéptől, a kazaltól és a gabo-
natáblától legalább 20 méter távolságra
kell elhelyezni éghető hulladéktól, nö-
vényzettől mentes területen.
(4) Erő- és munkagépen, gépjárművön
olyan karbantartás, javítás, amely nyílt
láng használatával jár vagy üzemanyag el-
folyásával járhat, gabonatáblán, szérűn és
a rostnövénytároló területén nem végez-
hető.
(5) Munkaszünet idejére az aratógépet, az
erőgépet és az egyéb munkagépet a lábon
álló kalászos terménytől, a tarlótól, to-
vábbá a kazaltól legalább 15 méter távol-
ságra kell elhelyezni, éghető hulladéktól,
növényzettől mentes területen. Ha a tarló-
tól ez a távolság nem biztosítható, akkor 3
méter széles védőszántáson kívül kell az
arató-, erő- és az egyéb munkagépet elhe-
lyezni.
(6) Az aratógépet hajlékony földelőveze-
tékkel, akkumulátorát pedig legalább ne-
hezen éghető, villamosságot nem vezető
anyagú védőburkolattal kell ellátni.
(7) Az erő- és munkagépet, aratógépet a
kezelő üzemeltetés közben nem hagyhatja
el, egyéb munkát nem végezhet.
230. § (1) A szalmaösszehúzást és a kaza-
lozást végző erőgép az összehúzott szal-
mát és kazlat csak olyan távolságra
közelítheti meg, hogy az erőgép égéster-
méke vagy annak elvezető csöve gyújtási
veszélyt ne jelentsen.
(2) A szalmaösszehúzásban és a kazalo-
zásban részt vevő erőgépet a ráhullott
szalmától, szénától rendszeresen meg kell
tisztítani.
(3) Az összehúzott szalma alapterülete
nem haladhatja meg az 1000 m2-t.

113. A terményszárítás
szabályai

231. § Terményszárító berendezéssel tör-
ténő szárítás esetén a tűzvédelmi előírások
megtartásáért és annak folyamatos üze-
melés közbeni ellenőrzéséért az üzemel-
tető és a kezelő személyzet a felelős. A
szárítóberendezés üzemeltetése során a
gyártó kezelési utasítását figyelembe kell
venni.

Kivonat az Országos Tűzvédelmi Szabályzatból

Kazaltüzet oltanak.
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Lakossági tájékoztató

Tilos
a tavon horgászni

Tiszaújváros önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy
a Városközponti tó vonatkozásában 2014. december 1. napjá-
tól az önkormányzatot, mint halgazdálkodásra jogosultat a hal-
gazdálkodásra jogosultak nyilvántartásába bejegyezték.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Városközponti tó területén hor-
gászni csak az önkormányzat engedélyével lehet.
Horgász területi engedélyt a halgazdálkodási tervben foglaltaknak
megfelelően az önkormányzat csak horgászversenyek alkalmával
ad ki. Mindennemű más horgászati tevékenység TILOS!

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 gyűjtsék!
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 helyezzék a
lakóingatlan elé. Kérjük továbbá, hogy a felsorolt hulladékokat
tisztán, más hulladékoktól mentesen gyűjtsék. Amennyiben
kommunális hulladékkal szennyezett az összegyűjtött zöldhul-
ladék, 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

A jármű adatai:
Márka: Ford
Típus: Transit VAN 2.0 TD
Hengerűrtartalom: 1998 cm3
Teljesítmény: 67 KW
Hajtóanyaga: Diesel
Váltó: mechanikus
Tényleges km futás: 193.238 km
Gyártási év: 2002.03.05.
Eddigi tulajdonosok száma: 1
Műszaki érvényességi idő: 2016.01.16.
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ gépkocsija árve-
résen kerül értékesítésre a kihirdetett alapárról induló szabad li-
citálással.
A licit induló összege (alapár): bruttó 900.000,- Ft
Az árverésen a licitlépcső: 10.000,- Ft
A gépkocsi megtekintési lehetősége:
A gépkocsi személyes megtekintésére 2015. július 31-én 9.00
órakor van lehetőség.
A megtekintés helye: Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont, Kazinczy Közösségi Ház, Tiszaújváros, Kazinczy út 3. sz.
Az árverésen való részvétel feltételei:
- határidőben beadott jelentkezési lap;
- a pályázó árverésen való személyes, vagy a pályázó törvénye-
sen meghatalmazott képviselőjének jelenléte;
- 50.000,- Ft összegű kaució befizetése.
Jelentkezési lap benyújtásának határideje, helye:
Határidő: 2015. augusztus 07. 12.00 óra.
Helye: Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ Titkárság,
Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. sz. 119/1. sz. iroda.
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 06-49-548-327.
Árverés ideje, helye:
Ideje: 2015. augusztus 10. 11.00 óra.
Helye: Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ, Kazinczy
Közösségi Ház, Tiszaújváros, Kazinczy út 3. sz. 73/1. sz. iroda.
Az árverés nyertese a legmagasabb árajánlatot tevő, aki a vétel-
árat egy összegben, a szerződéskötést követő 15 napon belül kö-
teles megfizetni.

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ

Árverési hirdetmény

Használt gépkocsi
értékesítése
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Több mint kétszázan csobbantak Örösön.

kronika@tiszatv.hu

Életmódtáborban

Megcsináltuk! Régóta terveztük és összejött végre: életmódtá-
borban voltunk Bükkszentkereszten 9 túlsúlyos gyermekkel.
A tábor rendkívül tartalmas és mozgalmas volt, és előbb-utóbb
minden összejött, amit elterveztünk. Volt teafőzés Luczai
Gabriellával, sokat tornáztunk különféle eszközökkel, együtt főz-
tünk, finomakat és egészségeseket ettünk a Szezon Lébár és a
Csáti Csemege jóvoltából. Kipróbáltuk a pilatest és a relaxációt
Ráczné Csépes Emőke segítségével, nagyot túráztunk, ahol
gyógynövényekkel ismerkedtünk, elkezdtük a „szuperhősünk”
növesztését Drahos Judit pszichológus irányításával. Lovagol-
tunk, kecskesajt-készítésben segédkeztünk, kemencés finomsá-
gokat ettünk, forrásvizet ittunk.
Dióhéjban ennyi - közben persze nagyokat nevettünk és sokat be-
szélgettünk segítőinkkel: Tamás Beátával ( Bea nénivel), Molnárné
Pető Zsuzsannával (Zsuzsa nénivel) és Pető Gabriellával ( aki itt
most egyszerűen Gabi néni volt).
Támogatóink között meg kell még említeni a LolMarkt üzletet is,
akik az összetartozásunkat szimbolizáló kitűzőinket készítették, a
Brassai Sámuel Szakképző Iskolát, Tiszaújváros és Bükkszentkereszt
önkormányzatát, valamint Kissné Deczki Natáliát is, aki itthon várta
élménybeszámolóinkat és fényképeinket napról-napra, hogy minél
hamarabb megoszthassa a szülőkkel. Köszönjük! Jövőre újra ugyan-
itt!

A szervezők

Szederkényi házasodási szokások

Te engemet, én tégedet…
Udvarlás, lánykérés, házaso-
dás - e témák köré épül a Villa
Scederkyn Tájház új időszaki
kiállítása, melyet szombaton
egy múzeumi nap keretében
nyitottak meg.

Te engemet, én tégedet… - e címet viseli
a kiállítás, mely a helyi szokásokat mu-
tatja be tárgyi emlékek, hangfelvételek se-
gítségével.
„Ilyen ideálról álmodoztam mindig, mint
Magácska, akiről lemosolyog a bűbájos-
ság, s akinek gyönyörű szemeiből a jóság
tündökölve sugárzik. Mint csillag úgy ra-
gyog életem egén és szerelmes szívem só-
haját kell, hogy megérezze.” (Kincs Mik-
lós: Szerelmi levelező, 1940). Régi sze-
relmi vallomásokból és lánykérésekből,
valamint az ezekre adott válaszokból bárki
vihetett haza is a tájházból. Csakúgy, mint
a papírból hajtogatott fehér galambokból,
melyeken egy-egy hajdani házassági jó ta-
nács állt, az enyémen ez: „Vezesd felesé-
gedet háromszor a takaréktűzhely körül, s
ő rakja a tüzet, akkor mindig öröm és bol-
dogság lesz a házban.”
Hogyan zajlottak egykor a szederkényi la-

kodalmak, milyen szerelmi zálogokat ké-
szítettek a legények szívük választottjá-
nak, milyen rigmusokat szavaltak a vőfé-
lyek a lakodalomban, ezekre a kérdésekre
is választ kaphatnak a látogatók. Levelek,
hivatalos papírok, fényképek, kelengyés
láda, megannyi nászajándék, jegykendők,
keszkenők mesélnek a múltról a tájház-
ban. A hajdani falusi esküvők és lakodal-
mak hangulata elevenedik itt meg.
A helyiek idén is nagyon aktívak voltak,
sok-sok emlékkel és történettel színesítet-

ték a tárlatot, rengeteg családi kincs gyűlt
össze: komatálak, fotók, szőttesek és még
egy negyvenes évekbeli menyasszonyi ru-
ha és koszorú is. Az időszaki kiállítás az
udvarlástól kezdve a házasságkötésig mu-
tatja be a régi hagyományokat. A látogatók
az eredeti írásos források mellett belela-
pozhattak az 1895-96-os tiszaszederkényi
házassági anyakönyv másolatába is.
Az udvaron porcelántányért festhettek az
ügyes kezűek, a még ügyesebbek pedig
keszkenőt is hímezhettek saját nevük kez-
dőbetűjével. Az illatok sokakat a kemence
köré csalogattak, ahol Füredi Zsuzsanna,
Lukács Gyuláné és Csillik Barnabás sorra
sütötték a menyasszonyi kalácsokat. Haj-
dan ilyen kalácsot kínált az újdonsült fele-
ség a menyecsketánc után a lakodalomban,
férje pedig borral köszönte meg a vendé-
geknek a részvételt és az ajándékokat. - Itt,
Szederkényben négyzet alakúra sütötték a
kalácsot - mondta Füredi Zsuzsanna -, hár-
mas fonással készült a kalács, melyet a ne-
gyedik „ág” vett körbe. Szokás volt még,
hogy a menyasszony keresztanyja is sütött
kalácsot, ez viszont kerek volt.
Kalydy Miklós 29 éven át volt a tiszasze-
derkényi református gyülekezet pásztora.
Visszaemlékezésében így ír a szederkényi
házasságkötésekről: „A lakodalom rend-
szerint két helyen folyik: a vőlegényes és a
menyasszonyos háznál. Ki-ki oda megy,
ahová hivatalos. Ha mindkét helyre hiva-
talos, akkor mindkét helyre ajándékot visz,
és megjelenik mindkét helyen. A menyasz-
szonyos háznál általában az ebéd szokott

lenni, a vőlegényes háznál pedig a va-
csora. Előfordulnak verekedések, késelé-
sek és főleg lopások. Evőeszközöket, tá-
nyérokat, poharakat, tálakat, sőt sátor-
ponyvát is. Külön vannak megbízottak,
szolgálattevők, akik próbálják szemmel
tartani a holmikat a lopás ellen. A megol-
dás sokszor az, hogy a meghívottak vigye-
nek tányért, evőeszközt, poharat, így ki-ki
a magáéra igyekszik jobban vigyázni.”
(Kalydy Miklós: Szederkényi töredékek,
2014).
Az első világháború végéig íratlan szabály
volt, hogy az alvégiek és a felvégiek nem
udvarolhattak egymásnak, a ’60-as évek
elejéig pedig a lakodalomban a húslevest
nem csigatésztával, hanem laskatésztával
készítették. Ilyen helyi sajátosságokról be-
szélgettünk Ferenczik-Lévai Fanni muze-
ológussal, aki elmondta: a szederkényiek
annak idején többnyire falun belül háza-
sodtak, és a szegények is megadták a mód-
ját az ünneplésnek. Aki például nem tudott
elmenni a lakodalomba, annak is küld-
tek/vittek a menyasszonykalácsból. Ami
érdekes még, hogy nemigen volt lagzi ve-
rekedés nélkül, a férfiak eleve fokossal in-
dultak el a mulatságba - tette hozzá a
muzeológus.
A Villa Scederkyn Tájházban ez már a ha-
todik időszaki kiállítás, és csakúgy, mint az
előzőek, ez is egy évig látogatható. A ter-
vek szerint múzeumpedagógiai foglalko-
zásokat is szerveznek majd a gyerekeknek.

Fodor Petronella

A kiállítás egy évig várja a látogatókat.

Menyasszonyi kalács.

Idén is horgász napköziben
tölthetnek néhány napot a ti-
szaújvárosi gyerekek.AZabos
Géza Horgász Egyesület több
éve visszatérő programját ez-
úttal is a sajószögedi Erdészeti
tavon rendezik meg.

- A napközit már régóta szervezi az egye-
sület - mondja István András, a Zabos Géza
Horgász Egyesület vezetőségi tagja. - Két
egyhetes turnust tartunk 12-12 gyerekkel.
Általában a reggeli órákban találkozunk -
kihozzák őket busszal - és délután 4-ig fog-
lalkozunk velük folyamatosan. A progra-
mok és a foglalkozások igen változatosak.
Horgász napközi lévén szabad a horgászat,
de fontos ismereteket is átveszünk tanulás-
képpen. Például a horogkötést, a horgász-
napló kitöltését, a helyes és biztonságos
célba dobást, és a halismeret. Meleg ebéd
várja a napköziseket minden nap. Rendez-
tünk célba dobó és természetesen halfogó
versenyt is. A tanulás nagyon fontos volt, a
turnus végén a gyerekek egy horgásztotó
kitöltésével adtak számot arról, hogy mit
sajátítottak el a látottakból, hallottakból.
Ezek az ismeretek fontosak lesznek a ké-
sőbbikben az ifjú horgászok életében. A
napközibe járó gyerekek mind közel van-
nak a 12. életévükhöz, amikor már átminő-
síthetik magukat ifjúsági horgásszá. Ez
számos újdonsággal jár, melyekre itt előze-

tesen felkészülhetnek. Például fenekezni -
amit az ifjúsági horgászok felnőtt jelenléte
nélkül is űzhetnek - sokan nem tudtak, így
ezt is elsajátították az egy hét alatt. Fontos
megjegyezni, hogy horgászni is csak kellő
körültekintéssel szabad. Az eddigi tapasz-
talat az, hogy a napközisek fegyelmezetten
és a biztonságra ügyelve vesznek részt a
foglalkozásokon. A szülők is elégedettek a
programokkal, mert játékosan, a szabad le-
vegőn tanulhatnak valamit a gyerekek, ami
a későbbikben a hasznukra válhat. A nap-
közi utolsó napján a hét közben lezajlott

versenyekből egy összesített eredménylista
született, melyet díjakkal ismertek el.
A gyerekek élvezték a napközit.
- Nagyon jó volt, sokat horgásztunk, és sok
halat fogtunk - meséli Nagy Rajmund. - A
legjobban a csónakázás tetszett a tavon, de
a többi program is nagyon jó volt. Én a
héten fél kiló halat fogtam összesen, az első
helyezett 0,7 kilót. Én már horgásztam ez-
előtt is a szüleimmel, de itt sok újdonságot
tanultam, mint például a horogkötést vagy
a dobást. Biztos, hogy jövőre is jövök.
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A Természetvédelmi Világalap (WWF) felhívására
Sajóörös is csatlakozott az Európai folyók ünne-
péhez. Az országban 15 településen tartották meg
a Nagy Ugrás névre keresztelt eseményt.

A Nagy Ugrással a WWF folyóvizeink védelmére szeretné fel-
hívni a figyelmet. Erre az eseményre június 29-ig várták a folyó
menti települések jelentkezését. Sajóörös csatlakozott és egy ren-
dezvényt is társított a Nagy Ugráshoz. Főzőverseny, ügyességi
vetélkedő, és persze jó hangulat volt július 12-én a Sajó partján.
- Úgy gondoltuk, hogy ez egy remek lehetőség, hogy összehoz-
zuk a falut egy családias, közösségépítő rendezvényre, jelezve,
hogy fontosnak tartjuk a környezetünket – mondta Szabó Gábor,
Sajóörös polgármestere. - Sokan látogattak ki a Sajó partjára,
többen, mint amire számítottunk. Látva az emberek lelkesedé-
sét, és hogy tetszik nekik ez a program, valószínű, hogy jövőre
és azután is megrendezzük, hiszen nagyon jól sikerült. Egy főző-
és egy sportversenyt is rendeztünk, e kettő összesítése adta a vég-
eredményt.
A fő attrakció természetesen a Nagy Ugrás, a Csobbanás volt dél-
után három órakor, amikor a jelenlévők - ahogy szerte Európában
a csatlakozott településeken - egyszerre ugrottak, csobbantak,
netán sétáltak a vízbe.
Sajóörösön a végleges adatok szerint több mit 200-an vettek részt
a csobbanásban, és 9 csapat készített jobbnál jobb ételkülönle-
gességet. A kilátogatók közül szinte mindenki valami újat és
pozitívat látott ebben az eseményben.
- Az elmúlt egy évben számos újdonság volt a faluban - mondta
Kánai Dénesné. - Ez a rendezvény is ennek a része, mely nagyon
tetszik. Nagyon jó, hogy összetartanak az emberek. Egy ilyen kis
faluban ennek főleg nagy jelentősége van. Ha időm engedi, min-
den ilyesmire kilátogatok.
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Játszva tanulnak

Napközis horgászok

Kapásra várva, nem eredménytelenül.

A folyóvizek védelmében

Csobbantak
Sajóörösön
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Annak idején a különböző küldöttségek szinte egymás
kezébe adták a kilincset a TVK-ban. Jöttek országon be-
lülről, külföldről, keletről, sőt nyugatról is. 1970 júliusá-
ban nem mindennapi látogatók „kopogtattak”. A dele-
gáció ugyanis Uljanovszkból érkezett. Erről írt a Bor-
sodi Vegyész 1970. július 14-i száma.
A település neve feltűnt nekem, de férfiasan be kell, hogy
valljam, hirtelen nem tudtam hová tenni. Aztán a cikk
első sorát elolvasva beugrott: Lenin szülővárosából jöt-
tek Leninvárosba.
„A szovjet testvérváros delegációja július 10-én, pénte-
ken Leninvárosba látogatott. A kedves vendégeket a Ti-
szai Vegyi Kombinátban Kovács Miklós, a leninvárosi
városi-üzemi pártbizottság első titkára, Szénási Tibor a
TVK műszaki igazgatóhelyettese és Németh Károly, a
vállalat szakszervezeti bizottságának munkatársa fo-
gadta.”
Az ilyenkor köztelező gyárlátogatás után - melyről ter-
mészetesen megelégedéssel szóltak -, a delegáció a híres
szülöttük nevét viselő városra is kíváncsi volt.
„Leninváros megtekintését követően közös ebéden bú-

csúztak Uljanovszk küldöttei a kombinát párt-, állami-
és szakszervezeti vezetőitől.”
Hogy a látogatás ezúttal nem csak a TVK-nak szólt –
sokkal inkább a város nevének -, azt mi sem jelzi jobban,
mint hogy a delegáció ezután egy másik borsodi büszke-
séget is meglátogatott, a Lenin Kohászati Műveket.
A jövő héten ismét szemlézgetünk.

borza

Vendégek Uljanovszkból
45 éve történt

A Tisza TV műsora
Július 16., csütörtök

9:00: Indul a bakterház, a Sodrás társulat előadásában (ismétlés)

Július 22., szerda
18:00: Óz, a nagy varázsló - mesejáték

A Derkovits Kulturális
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Kiállítás a Derkovits Kulturális Központ Tiszavirág Folt-
varró Kör művészeti csoportjának munkáiból a kulturális
központ aulájában. Látogatható: július 20-ig.
Hamvas Béla Városi Könyvtár
Figyelem!
Új szolgáltatás a Hamvas Béla Városi Könyvtárban!
Július 14-től Internetteraszt üzemeltetünk a Helytörténeti
Gyűjtemény (Széchenyi út 37.) bejárata előtti fedett terüle-
ten a könyvtár nyitvatartási idejében.
A terasz szolgáltatásai:
- ingyenes wi-fi használat
- könyvtári laptop használata
- internethasználat
- folyóiratok helyben olvasása
- ingyen elvihető könyvek
Látogasson el hozzánk, szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Süsü a Nagyhéten
Kedves Gyerekek!

Emlékeztek még a híres egyfejűre, akit a családja ugyan kita-
gadott, de jó szíve, kedvessége miatt nagyon sok barátot szer-
zett? 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
Nagyhéten címmel. A felhívásra óvodás és iskoláskorú gyerekek
rajzait 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 szerkesztő-
ségünkben, a Szent István út 16. szám alatt. Ici-pici ajándékkal
már akkor is meglepünk benneteket, (ti is hozhattok nekünk fa-
gyit!), de az eredményhirdetéssel várnotok kell augusztus 6-ig,
a Triatlon 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
Színésze, Süsü magyar hangja, és Bráz György polgármester, a
rendezvény fővédnöke adja át a díjakat.
Izgalommal várjuk a rajzokat!

A szerkesztőség

Országos fellépők a színpadon

Minőség zenében és ízben
A Tiszaújvárosi Halászléfőző
Fesztivál színpadán országos
hírű, elismert előadók is fel-
léptek, mint például Bangó
Margit vagy Demjén Ferenc.

A kora délutáni órákban vette birtokba a
halászléfőző fesztivál színpadát a Kossuth-
díjas énekesnő, Bangó Margit, aki kisugár-
zásával valósággal elbűvölte a közönséget.
- Mindig a helyszínnek megfelelő szel-
lemben állítom össze a műsoromat -
mondta a művésznő. - Most a Tiszáról, az
életről, az ételekről szól a műsorom. Kü-
lönlegességet is tartogatok a közönség
számára, a legújabb albumomon lévő, kü-
lönleges feldolgozású dalokat is előadom.
Bangó Margit kiváló szakács hírében áll.
- Nagy kedvencem a halászlé - mondta. -
Nagyon szeretek főzni, és a Hal a tortán
című televíziós műsorban végignyertem
minden főzést, és én voltam az év sztár-
szakácsa is. Kiadtam négy szakácsköny-
vet és Párizsban, a nemzetközi Gourmand
versenyen megjelent 3 szakácskönyvem-
mel 146 országból Magyarország nyerte
az első díjat. A gasztronómiai események,
fesztiválok tehát fontos szerepet töltenek
be az életemben, a szívemben.
A későbbiekben is különleges produkció
várta a közönséget. A Copacabana Brasil
Samba Show-t már nem először láthatták
a tiszaújvárosiak.
- A Copacabana vagyis a karnevál és
showtánc Brazíliából érkezett – mondta
Susanne Reinhart, a csapat menedzsere. –
Életereje, vidámsága abban rejlik, hogy
minden ritmusos, minden pörög. Külön-
böző hagyományos elemekből épül fel,
mint például a capoeira. Ez egy életérzés,
amit igyekeztünk átadni a fellépéseinken.
A visszajelzésekből úgy tűnik, sikerrel.
Nem csak a vidám showtánc elemeket lát-
hatta a közönség, hanem az előbb említett

capoeira-ból is kapott egy kis ízelítőt.
Bruno, a csapat egyik táncosa, aki maga is
Brazíliából érkezett, már viszonylag jól
beszéli nyelvünket.
- A capoeira egy brazil harcművészet –
mondta. - Régóta csinálom, tanítom is. Ez
egy különleges mozgáskultúrát igénylő
műfaj, ami jó a testnek és a léleknek egy-
aránt, nem beszélve arról, hogy karban
tart. Sok ember azt hiszi, hogy tánc, mert
van hangszeres kíséret, lehet közben éne-
kelni, de ez mégis egy harcművészeti ág,
melynek a gyökerei a 16.századból ered-
nek.
A Copacabana - szokásához híven - a kö-
zönség soraiból is „toborzott” táncosokat
a színpadra, igazi karneváli hangulatot te-
remtve a szigeten.
Mozgott, táncolt a közönség az est végén
is, hiszen Demjén Ferenc kétórás fergete-
ges koncertje zárta a színpadi fellépések
sorát.

- Ezt a halászléfőző fesztivált nagyon jó
dolognak tartom - mondta Demjén Rózsi a
koncert előtt.
- Mi általában a fesztiválokra nem íz vagy
a jelleg szerint készülünk. Nemrég voltam
babfesztiválon, almapálinka fesztiválon is.
Ma már minden fesztivál, ami él és mo-
zog, de ez nem baj, legalább összejön a
közönség. Remélem, hogy élvezni fogják
a koncertet, hiszen igazán nagy, örökzöld
slágerekkel készültünk.
Rózsi reménye teljesült, a közönség leg-
alább annyira élvezte a zenét, mint a dél-
utáni ízeket.
- Én személy szerint nagyon szeretem a ha-
lászlevet, de megmondom őszintén, hogy
ilyen melegben nem igen megy le, ahogy a
húsételek sem – „vallotta” be az énekes. -
Inkább valami nagyon könnyed ebédet
vagy vacsorát szeretek elfogyasztani. Ott
ülni a bogrács mellett 35-36 fokos hőmér-
sékletnél, az borzasztóan sok, én ilyenkor
maradok az egyszerű étkeknél.

dá

Bangó Margit műsora a Tiszáról, az életről, az ételekről szólt.

Demjén is hozta a formáját.

A Copacabana a közönséget is megtáncoltatta.
A 7 éves Nagy Luca pályaműve.
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Tiszaújváros-Tiszaszederkényben 2 és fél szobás, gáz-
fűtéses, összkomfortos, 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.

A Tiszaújvárosi
Krónikában is

megjelenik
lakossági

apróhirdetése,
amennyiben azt

a Tisza TV
Képújságjában

legalább
5 napra (2.500 Ft),
legkésőbb kedden
12 óráig feladja.

Alkoholproblémád van?

Van remény!
Talán a Névtelen Alkoholisták (AA) közössége segí-

teni tud.

AA gyűlés Tiszaújvárosban: Magyarok Nagyasszonya

plébánia közösségi terem, Szent István út 20.

Szerda, 17 óra.

Telefon:

Csaba 06/70-676-53-01.
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Triatlon

Öt aranyérem Palócföldről

Jabil 1/3 Maraton –
3. próba

A Wizz Air Budapest Félmaraton hivatalos felkészülési ver-
senye.
Ideje: 2015. augusztus 7. (péntek).
Helye: Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. (Hotel Phőnix szál-
lodával szemben).
Program:
13:00-16:45 Helyszíni nevezés. Rajtszám és chipek felvétele.
17:30 Rajt.
Beérkezés után a pontok bepecsételése a próbafüzetbe.
20:30 Eredményhirdetés.
Távok:
egyéni (14 km): 14 km 6 pont (szintidő: 120 perc)
váltó (4x3,5 km): 4 x 3,5 km 3 pont
egyéni (3,5 km): 3,5 km 3 pont
Nevezés, nevezési díjak:
Nevezési lapok a www.tvkmalitriatlon.hu oldalról letölthe-
tőek. Jabil Circuit Magyarország Kft. dolgozói és a Jabil
3Próba próbafüzettel rendelkezők részére a nevezés díjtalan.
Előnevezési díjak:
egyéni (14 km, 3,5 km): 1.000 Ft/fő
váltó: 500 Ft/fő
Előnevezés 2015. július 31-ig (a kitöltött nevezési lapot kell
elküldeni, valamint a nevezési díjat kell befizetni a határidőig).
Helyszíni nevezési díjak:
egyéni (14 km, 3,5 km): 2.000 Ft/fő
váltó: 1.000 Ft/fő
A Jabil 1/3 Maraton 14 km-es távján induló versenyzők 50%
kedvezménnyel nevezhetnek, abban az esetben, amennyiben
már neveztek a 30. Wizz Air Budapest Félmaraton egyéni,
21,1 km-es távjára. Az érvényes nevezést a BSI-től kapott
visszaigazolóval, legkésőbb a verseny helyszínén történő be-
mutatásával kell igazolni.
A kitöltött nevezési lapokat az alábbi módon lehet elküldeni:
e-mail: tvkmali@triatlon.t-online.hu,
tel/fax: 49/540 -094, 49/540-095,
postai cím: TVK MALI Triatlon Klub 3580 Tiszaújváros, Te-
leki Blanka út 6.
Személyesen: Sportcentrum Triatlon Klubház - Tiszaújváros,
Teleki Blanka út 6. H – P: 14 – 16-ig.
2015. augusztus 1-től nevezni csak a verseny napján, a ver-
seny helyszínén lehet.
Indulni csak egy távon lehet.
Chip bérlés a jabilos dolgozóknak és a próbafüzettel rendel-
kezőknek ingyenes, míg mindenki másnak 500 Ft. A chipek
kauciója 1000 Ft.
Díjazás:
Egyéni (csak a 14 km-es távon indulók):
Helyezés Női Férfi
I. 50.000 Ft 50.000 Ft
II. 30.000 Ft 30.000 Ft
III. 25.000 Ft 25.000 Ft
IV. - 20.000 Ft
V. - 15.000 Ft
VI. - 10.000 Ft
Csapat:
Helyezés Abszolút
I. 60.000 Ft
II. 40.000 Ft
III. 20.000 Ft
Minden célba érkező a verseny emblémázott pólóját kapja
ajándékba.
Továbbá a helyszínen a próbát teljesítő Jabil dolgozók között
kisorsolunk 5 db meglepetés ajándékot.
Jabil 3Próba ajándéksorsolás
2015. augusztus 7-én (pénteken) a harmadik próba után a 12
pontot vagy annál többet teljesítők között értékes sportszer-
ajándékcsomagokat sorsolunk ki.
A legalább 15 pontot szerzők közül sorsoljuk ki a fődíjat, mely
2 db (1 Jabil dolgozó és 1 a lakosság köréből) egyszemélyes
utazás a 2015 szeptember 26 – 29. időpontban megrendezendő
Berlin Maratonra.
Fődíj:
Utazás a BERLIN MARATONRA

Információ
TVK MALI Triatlon Klub

Tel: 49/540-094
e-mail: tvkmali@triatlon.t-online.hu

www.tvkmalitriatlon.hu

Szombaton délelőtt leját-
szotta első felkészülési mér-
kőzését az FC Tiszaújváros
NB III-as labdarúgó csapata.
Az ellenfél az „osztálytárs”
Kazincbarcika együttese volt.

A találkozóból messzemenő következteté-
seket nem lehet levonni, hiszen egy ve-
gyes csapattal lépett pályára a hazai
együttes, ráadásul a KBSC már a harma-
dik edzőmérkőzését játszotta. A vendégek
összeszokottabbak voltak, előrébb tarta-
nak a felkészülésben, és keretük is majd-
nem végleges. Az első félidőben még
partiban volt a tiszaújvárosi együttes, a
második játékrészben a vendégek fölény-
ben játszottak.
FC Tiszaújváros - KBSC FC 1-3 (1-1)
Tiszaújváros, vezette: Rendek
FCT: Tóth Cs.- Andorkó, Fodor, Czégel,
Polényi, -Sigér, Hussein, Angyal, - Sipos,
Zádori S., Bussy
Csereként lépett pályára: Kőrösi, Hor-
váth, Hajdu, Kerekes, Molnár L., Katona,
Potyka
KBSC FC: Varga- Szemere, Lakatos,
Odrobéna, Czető, Illés G., Illés R., Dobos,
Ondó, Nehéz, Faggyas
Csereként lépett pályára: Szabó Á., Pri-
vigyei, Nagy P. Lipusz, Barzsó
Gól: Sipos ill. Ondó, Faggyas, Illés R.
Bocsi Zoltán: - Első nekifutásra nem volt
rossz, láttam biztató jeleket, sajnos messze
vagyunk még a végleges keret kialakítá-
sától.
Lapzártakor továbbra sincs egyetlen egy
aláírt szerződésű játékosa sem a klubnak.
Az elnökség szóban már megegyezett az
alábbi játékosokkal a tavalyi csapatból:
Tóth Csaba, Polényi Tamás, Hajdú István,
Fodor Péter, Molnár Ferenc, Molnár
István, Kerekes István, Bussy Dávid, Czé-
gel Máté, Hussein Shadi. Horváth Tamás-

sal, Potyka Attilával és Kovács Szilárddal
még tárgyalások folynak. Az biztos, hogy
eddig távozott Tiszaújvárosból Kovács
Péter, Lippai Gergő, Roza László,
Patalenszki József, Tóth Tamás és Sebők
Gergő. Szintén szóban elkötelezte már
magát a pár évvel ezelőtt Tiszaújvárosban
szerepelt román idegenlégiós, Zádori
Sebestyén. Az FC Tiszaújváros kívánság-
listáján van három tavaly még Balmazúj-
városban játszó fiatalember: Andorkó
Sándor, Sigér Ákos, Angyal Norbert, va-
lamint a DVTK utánpótlás csapatából
Sipos Gergő. Ezen felül még biztosan ér-
kezik egy kapus is a gárdához.
Bocsi Zoltán edző nincs könnyű helyzet-
ben, hiszen augusztus 1-jén rajtol az NB
III-as bajnokság és látható, hogy még nem
állt össze a végleges keret.
- Edzünk becsületesen, nem lehet egy sza-
vam se, mindenki odateszi magát, bízom
benne, hogy lassan összeáll a keret, de sok
még a tennivaló - summázta a jelenlegi ál-
lapotot a vezetőedző.
A Magyar Labdarúgó Szövetség sajnos

nem áll a helyzet magaslatán, legalábbis
ami az NB III-as bajnokságot illeti. A ver-
senykiírásban háromszor húszcsapatos
harmadosztályt vizionált, ehhez képest a
mezőny eddig bő ötven csapatból áll. Két
héttel az augusztus 1-jei rajt előtt jó lenne
már tudni a végleges létszámot, a csoport-
beosztást, legalább az őszi menetrendet, a
Magyar Kupa sorsolását, játéknapjait. Az
eddig napvilágot látott intézkedések, ter-
vek, pénzügyi támogatások mind az NB I-
es és az NB II-es csapatokat érintik. Így
nem csoda, hogy az NB III-as tagság nem
vonzó. Komoly anyagi terhet jelent a baj-
nokságban való részvétel az egyesületek-
nek.
A kék-sárga együttes még négy felkészü-
lési mérkőzést játszik a tervezett rajtig. Az
abaújszántói Nyíregyháza elleni összecsa-
pás után legközelebb hazai pályán július
18-án, szombaton 9.30 órakor a Tállya,
22-én, szerdán 17.30 órakor az Ibrány, il-
letve 25-én, szombaton 10.00 órakor Bo-
gács ellen láthatják kedvenceiket a csapat
szurkolói.

Egyhetes balassagyarmati edzőtáborozás
után is remekül teljesítettek a TVK-Mali
Triatlon Klub sportolói a XXIX. Palóc
Triatlon-Révész László-emlékverseny ke-
retében megrendezett gyermek, serdülő és
sprint ranglista viadalon, valamint az
aquatlon országos bajnokságon.
A Nógrád megyei városban szombaton tri-
atlonban vetélkedtek a résztvevők. A rang-
lista versenyen Balogh Bence megnyerte
kategóriáját, míg Dévay Zsombor ezüstöt,
Vigh Sándor László pedig bronzot érde-
melt ki.
A vasárnapi, úszásból és futásból álló
aquatlon országos bajnokságon a rendkí-
vül szoros finisből adódóan bírói döntés
után elsőnek nyilvánított Dévay Zsombor,
továbbá a duplázó Balogh Bence egyéni-
ben nyert. Szintén bajnoki arannyal tér-
hettek haza a felnőtt női és férfi, valamint
az ifjúsági leány csapat tagjai is. Ezen
kívül egy ezüst- és két bronzérem is
Tiszaújvárosba került.
Eredmények
TRIATLON ORSZÁGOS RANGLISTA
VERSENY:
Serdülő kcs., fiú egyéni:
2. Dévay Zsombor
Serdülő kcs., leányok:
10. Hozdik Adrienn, ...13. Tóth Anna
Gyermek kcs., leányok, egyéni:
8. Kovács Anna, ...12. Bóna Kinga, ...18.
Putnóczki Réka.
Sprint táv, felnőtt férfi abszolút:
1. Balogh Bence, ...10. Marton Előd, ...18.
Tóth Róbert Ferenc, ...29. Orosz Gergő,
30. Fróna Ákos, ...33. Németh Sándor
László.
Sprint táv, férfi ifi:
12. Orosz Gergő, 13. Fróna Ákos
Sprint táv, férfi junior:
7. Tóth Róbert Ferenc, ...15. Tóth Máté
Sprint táv, férfi felnőtt 18-24 éves kcs.:

1. Balogh Bence, ...3. Marton Előd, ...5.
Német Sándor László, ...11. Varró Bálint
Sprint táv, férfi szenior 40-44 éves kcs.:
10. Bán Csaba
Sprint táv, férfi szenior 50-54 éves kcs.:
3. Vigh Sándor László, ...6. Oláh György,
7. Filep Csaba, 8. Békefi Eörs
Sprint táv, női abszolút:
4. Putnóczki Dorka, 5. Jakab Ilka, ...8.
Szabolcsi Fruzsina, 9. Mátyus Lili, 10.
Szegedi Sára, ...12. Sávolyi Sára
Sprint táv, női ifi:
3. Putnóczki Dorka, 4. Jakab Ilka, ...6.
Mátyus Lili, 7. Szegedi Sára, ...9. Molnár
Sára Kata, ...14. Filep Zsanna, ...17.
Hozdik Eszter
Sprint táv, férfi felnőtt 18-24 éves kcs.:
2. Sávolyi Sára, ...4. Vizi Viktória, ...7.
Bodolai Fanni
Sprint táv, férfi felnőtt 25-29 éves kcs.:
1. Szabolcsi Fruzsina

AQUATLON OB:
Újonc 2. kcs., leány csapat:
5. TVK-Mali TK (Berencsi Lili, Lehmann
Sára, Kurucz Réka)
Gyermek kcs., leányok, egyéni:
5. Kovács Anna, ...14. Bóna Kinga, ...16.
Putnóczki Réka.
Csapat:
3. TVK-Mali TK (Kovács Anna, Bóna
Kinga, Putnóczki Réka)
Serdülő kcs., leányok, egyéni:
9. Tóth Anna, ...13. Hozdik Adrienn.
Serdülő 1. kcs., fiú egyéni:
1. Dévay Zsombor (edzők: Lehmann
Tibor, Fodor Ágnes, Balogh Bence,
Baráth Tamás, Filep Csaba)
Sprint-távú futam, férfi egyéni:
1. Balogh Bence (edzők: Lehmann Tibor,
Fodor Ágnes, Baráth Tamás) , ...14. Mar-
ton Előd, ...18. Tóth Róbert Ferenc, 19.
Fróna Ákos, ...27. Tóth Máté, 28. Orosz

Gergő, ...33. Németh Sándor László, ...38.
Tóth Máté
Sprint táv, férfi ifi:
10. Fróna Ákos, ...13. Orosz Gergő
Sprint táv, férfi junior:
5. Tóth Róbert Ferenc, ...9. Tóth Máté
Sprint táv, férfi felnőtt 18-24 éves kcs.:
1. Balogh Bence, ...4. Marton Előd, ...6.
Német Sándor László, 7. Varró Bálint
Csapat:
1. TVK-Mali TK (Balogh Bence, Marton
Előd, Németh Sándor László, edzők:
Lehmann Tibor, Fodor Ágnes, Baráth
Tamás)
Sprint táv, férfi szenior 40-44 éves kcs.:
4. Bán Csaba
Női egyéni, abszolút:
2. Mátyus Lili, 3. Putnóczki Dorka,... 6.
Molnár Sára Kata, ...9. Szabolcsi
Fruzsina, 10. Jakab Ilka, ...12. Sávolyi
Sára, ...14. Szegedi Sára, ...21. Filep
Zsanna, ...25. Vizi Viktória, ...30. Hozdik
Eszter.
Sprint táv, női ifi:
2. Mátyus Lili, 3. Putnóczki Dorka, ...5.
Molnár Sára Kata, ...7. Jakab Ilka, ...9.
Szegedi Sára, ...14. Filep Zsanna, ...20.
Hozdik Eszter
Sprint táv, női felnőtt 18-24 éves kcs.:
1. Sávolyi Sára, ...3. Vizi Viktória
Sprint táv, férfi felnőtt 25-29 éves kcs.:
1. Szabolcsi Fruzsina
Felnőtt nők, csapat:
1. TVK-Mali TK (Szabolcsi Fruzsina, Sá-
volyi Sára, Vizi Viktória, (edzők: Leh-
mann Tibor, Fodor Ágnes, Balogh Bence,
Baráth Tamás)
Ifjúsági kcs., leány csapat:
1. TVK-Mali TK (Mátyus Lili, Putnóczki
Dorka, Molnár Sára Kata (edzők: Leh-
mann Tibor, Fodor Ágnes, Balogh Bence,
Baráth Tamás).

Labdarúgás

Még sok a tennivaló a csapatnál

A kékmezes vendég kazincbarcikaiak pontosabbak voltak a felkészülési találkozón.
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