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Belecsaptak
a lecsóba

Telik, telik
az iskolatáska Elkaptuk

a fonalat
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Az új csúszda sokakat vonzott a hétvégén.

Kitüntetettjeink
Tiszaújváros képviselő-testülete az alábbi személyeknek és
közösségeknek adományozott önkormányzati kitüntetéseket.

Pro Urbe Életműdíj

Árvai Julianna, volt önkormányzati képviselő, Kovács
Tibor volt országgyűlési és önkormányzati képviselő.

Szent István Emlékérem

Kéki Sándor műszaki vezető, Kiss László volt önkormány-
zati képviselő, Orosz István a vízirendészeti őrs néhai pa-
rancsnoka, Verdó Istvánné, ügyvezető igazgató, Gulyás
Ferencné gazdasági igazgató, Jakab István szakosztályve-
zető, az Atlétikai Világnap atlétikai verseny szervezője, Ti-
szaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Széchenyi Iskola közössége, Tiszaújvárosi Római Katoli-
kus Énekkar.

Lorántffy Zsuzsanna Emlékplakett

Dr. Varga Istvánné református lelkipásztor, Magyar Vörös-
kereszt Tiszaújvárosi Területi Szervezete, Football Club
Tiszaújváros NB III-as csapata, Frónáné Balla Éva szak-
ápoló.

Az elismeréseket az augusztus 20-án rendezendő városi ün-
nepségen adják át.

Elkészült az új csúszda

Csúcsra járt a strandfürdő

Az elmúlt évek legjobb nya-
rát zárhatja a Tiszaújvárosi
Gyógy- és Strandfürdő. Igaz,
hogy a szezon végén, de a hét-
végén birtokba vehették a
fürdőzők az új attrakciót, a
hullámcsúszdát - vagy, ahogy
sokan nevezik, az „inga csúsz-
dát” is.

Az új csúszda átadásával régi álma vált
valóra a fürdőt üzemeltető TiszaSzolg
2004 Kft.-nek. A pénteken tesztüzemre át-
adott - eddig tökéletesen üzemelő - csúsz-
da kivitelezése, üzembe helyezése sajná-
latos módon az engedélyeztetési folyama-
tok miatt csúszott.
- Nagy öröm számunkra, hogy elkészült a
létesímény, hiszen ezzel lezárult a fürdő
idei legnagyobb beruházása - nyilatkozta
Ódor Istvánné, a TiszaSzolg 2004 Kft.
ügyvezető igazgatója. - Megtörtént a mű-
szaki átadás-átvételi eljárás. A műszaki el-
lenőr elrendelte még a kivitelező jelen-
létében történő próbaüzemi használatot. A
kivitelezésnél semmilyen műszaki prob-
léma nem merült fel, remélhetően a hasz-
nálat során sem lesz ilyen, de éppen arra
való a tesztüzem, hogy az esetleges hibák
megmutatkozzanak. Mivel nem egy vado-
natúj technikáról van szó, hanem egy ki-

forrott csúszda típusról, így biztosíthatok
mindenkit, hogy a csúszdát üzemeltető
mechanizmus megbízható, használata pe-
dig biztonságos. Várunk mindenkit még
így a nyár utolsó heteiben is, hogy próbál-
ják ki a csúszdánkat, hiszen hatalmas él-
mény.
Az ügyvezető azt is hozzátette, hogy - igaz
még nincs pontos adat - de a forró nyári
időjárásnak köszönhetően kiemelkedően

jó évet zárhat majd a strandfürdő. Az
előző évet bizonyosan túlszárnyalja a be-
vétel, de akár az elmúlt öt év legjobb
nyara is lehet az idei. Pontos számok csak
a szezon befejeztével állnak majd rendel-
kezésre az értékesített jegyekről. Tovább
növelheti a bevételt, hogy a szezonzárás is
kitolódhat. Ha marad - illetve visszatér - a
jó idő, akkor szeptember első heteiben is
nyitva tarthat a strandfürdő.

A kemping forgalma is jónak mondható. Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben Bráz György pol-
gármester válaszol a nézők közérdekű kérdéseire. Augusztus 26-
án, szerdán 18.30 órai kezdettel válaszol Tiszaújváros polgár-
mestere a lakossági kérdésekre. Ezeket előzetesen is föl lehet
tenni a fogadoora@tiszatv.hu e-mail címen, vagy levélben,
3580, Tiszaújváros, Szent István út 16., Tisza Televízió, az adás
ideje alatt pedig telefonon a 49/341-844, 341-755-ös számon.
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Egyházi hírek
Római katolikus
A szentmisék hétköznap 18:30-kor, szombaton 18:30-kor, vasár-
nap délelőtt 11:00 órakor lesznek templomunkban. Augusztus 24-
től szeptember 6-ig nem lesz hétköznap szentmise. Augusztus
20-án, csütörtökön a szentmise délelőtt 11:00 órakor lesz.
Görög katolikus
Augusztus 20-án (csütörtökön) és 23-án (vasárnap) 11:00 órá-
tól lesz Szent Liturgia Tiszaújvárosban.
„Ha valakiből hiányzik Krisztus, akkor ezer más dolog áll a he-
lyére: irigység, gyűlölet, unalom, búskomorság, ellenkezés, vi-
lági gondolkodás, világi örömök. Próbáljátok meg Krisztussal
eltölteni a szíveteket, hogy ne legyen üres!” (Áthoszi Szent
Porfíriosz atya)
Református
Tiszaújváros:
Augusztus 19-én, szerdán és 21-én, pénteken 18 órától bűnbá-
nati istentisztelet lesz.
Vasárnap 11 órakor kezdődik az úrvacsoraosztással egybekö-
tött istentisztelet.
Tiszaszederkény:
Augusztus 19-én, szerdán és 21-én, pénteken 19 órától bűnbá-
nati istentisztelet lesz.
Augusztus 20-án 10 órától ünnepi istentiszteletet tartunk a nem-
zeti ünnep alkalmából.
Augusztus 23-án, vasárnap 9.30 órakor kezdődik az úrvacsora-
osztással egybekötött istentisztelet.

Kalács
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik augusz-

tusi sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén egyben várjuk, e-mailben a

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István

út 16. címre.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot augusztus 23-ig (vasárnapig)
az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. u. 17., tel.: 49/540-
688), majd augusztus 24-től (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár
(Örösi út 1/A., tel.: 06-20/400-1952) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
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.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

DR. PUSZTAI GYULA
volt erőműves dolgozó

életének 82. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Temetése augusztus 21-én, pénteken 15 órakor lesz

a nagycsécsi temetőben.
A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

KISS MIHÁLYNÉ
SZÜL.: SURÁNYI ETELKA

2015. augusztus 16-án életének 82. évében elhunyt.
Temetése 2015. augusztus 19-én, szerdán

12 óra 30 perckor lesz a tiszaszederkényi temetőben.
A gyászoló család

Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

DEMKÓ SÁNDOR
2015. augusztus 14-én, 71 éves korában elhunyt.

Hamvasztás utáni temetése
2015. augusztus 24-én 13 órakor lesz a tiszaújvárosi római

katolikus templom altemplomában.
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
POCSAI GYÖRGY

hamvasztás utáni
temetésén megjelentek,

fájdalmunkat enyhítették,
virágot, koszorút helyeztek el.

A gyászoló család és Irénke

Cikázott, de lebukott

Őrizetben a strand szarkája
A Tiszaújvárosi Rendőrkapi-
tányság egyenruhásai augusz-
tus 13-án az eligazításukban
megfogalmazott feladatnak
megfelelően gyalogos ellenőr-
zést hajtottak végre a Tiszaúj-
városi Gyógy- és Strandfürdő
területén.

A szolgálatellátás során a rendőrök egy
gyanúsan viselkedő személyre lettek fi-
gyelmesek, aki feltűnően nézegette a stran-
dolók őrizetlenül hagyott holmiját. A járőr-
páros követte a férfit, aki ezt észlelve egyre
gyorsabb iramban igyekezett távolodni
tőlük. Mindeközben több fürdőző jelezte a
rendőrök felé, hogy valaki megkárosította
őket, értékek tűntek el táskáikból, továbbá
volt olyan személy is, aki szemtanúja volt
a cselekménynek.
A vélt elkövető, látva hogy a sértettek fel-
vették a kapcsolatot a rendőrökkel, állandó
helyváltoztatásra törekedett, medencéből-

medencébe ment, majd az öltözők és kabi-
nok között cikázott. A kollégák azonban
körültekintően, jól szervezetten, két irány-

ból megközelítve intézkedés alá vonták a
férfit, aki elismerte, hogy több strandoló-
tól tulajdonított el különböző értékeket.
Az elkövetőt a csomagjához kísérték, mely-
ből többféle valuta, egy digitális fényké-
pezőgép, valamint egy napszemüveg ke-
rült elő. Utóbbit az egyik helyszínen tar-
tózkodó sértett sajátjaként felismerte.
A középkorú, miskolci illetőségű férfit a
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságra előál-
lították, ahol gyanúsítottként hallgatták ki
az összesen tíz sértett (köztük magyar, va-
lamint szlovák állampolgárok) sérelmére
elkövetett lopás vétség gyanúja miatt. A
tulajdon elleni bűncselekménnyel okozott
kár a 200.000 Ft-ot meghaladta, amely
azonban a rendőri intézkedésnek köszön-
hetően teljes egészében megtérült.
A gyanúsítottat a rendőrkapitányság bűn-
ügyi őrizetbe vette.

Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

Az eltulajdonított pénz és a tárgyak hiánytalanul előkerültek.

Gondtalanul a medencében. De hol vannak értékeink?

Hejőpapi határában egy autófényező mű-
helyben lángok csaptak fel augusztus 12-
én. A teljes terjedelmében lángoló száz-
hatvan négyzetméter alapterületű autósze-
relő műhelyben négy személygépkocsit is
tároltak. A tűzhöz a miskolci, a mezőkö-

vesdi és a tiszaújvárosi hivatásos tűzoltó-
kat riasztották, akik két vízsugárral és két
habosított sugárral oltották el a lángokat,
miközben négy gázpalackot is kihoztak a
helyiségből. Az eset során senki sem sé-
rült meg. Az anyagi kár jelentős.

Négy autó, négy palack
Tűz Hejőpapiban
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A csúszásgátló felület akár 50 százalékkal is csökkentheti a féktá-
volságot.

Kéri Kitti a rendelőintézet recepcióján dolgozik.

Testvérvárosi együttműködés

Látogatók Csíkszeredából
Hagyomány már, hogy Tisza-
újváros önkormányzata ven-
dégül látja partnervárosaink
fiataljait. A múlthéten csík-
szeredai gyerekek tölthettek
egy hetet Bogácson városunk
vendégeként.

Az együttműködés régóta működik a két
partnerváros között, elősegítve ezzel egy-
más kultúrájának megismerését, a jó kap-
csolatok kialakítását a gyerekek számára.
- Nagy örömmel fogadtuk a csíkszeredai
táborozókat - mondta Mátyás Edina, aki a
Derkovits Kulturális Központ részéről
szervezte az egész heti programot. - Húsz
fiatal és négy felnőtt érkezett, a bogácsi
Jurtakert táborban van a szállás. Maga a
tábor is tartogat izgalmakat a vendégeink
számára, de igyekeztük tovább színesíteni
a programot, minden napra szerveztünk
valamilyen kirándulást vagy foglalkozást.
Természetesen Tiszaújvárosban is eltöl-
töttünk egy napot, városnézéssel, strando-
lással és egy cukrászda felkeresésével.
Polgármester úr is köszöntötte a kis csa-
patot, bemutatva nekik a hivatalt és a nem-
rég felavatott Márkus-szobrot. A héten
többek között ellátogattunk a tiszafüredi

kalandparkba, valamint a poroszlói öko-
centrumba is.
Bráz György polgármester köszöntőjében
beszélt a városról, a rendezvényekről és a
látnivalókról, s mint mondotta, reméli hogy
mindenki jól fogja magát érezni, és idősebb
korában, felnőttként is visszatér Tiszaújvá-
rosba.

Természetesen a gyerkőcök remekül érez-
ték magukat. Gábor Gellért - aki először
vehetett részt ezen a táborozáson - például
így vélekedett:
- Nagyon jól érzem magam, nagyon vál-
tozatosak a programok. Sok mindent meg-
néztünk az elmúlt napokban, rengeteg
játékot próbálhattunk ki és számos kalan-
dos helyszínen voltunk. Én mindenképpen
szeretnék még visszajönni ide, hiszen egy
hatalmas élmény volt.
- Ez a csereprogram egy nagyon jó lehe-
tőség egymás kultúrájának megismeré-
sére, a kapcsolatok elmélyítésére - mondta
Ábrahám Elvira, a Csíkszeredai Polgár-
mesteri Hivatal munkatársa, aki már évek
óta kíséri a csíkszeredai gyerekeket. - A
két település között virágzó a partnervá-
rosi kapcsolat, és reméljük, hogy ez még
sok-sok évig fennmarad. Eddigi tapaszta-
lataink szerint ez a kölcsönös táboroztatás
nagyon jól működik. A tiszaújvárosi gye-
rekek is rendszeresen látogatnak hozzánk,
most augusztus első hetében voltak ná-
lunk, és reméljük, hogy ők is ugyanolyan
jól érezték magukat, mint ahogy mi Tisza-
újváros vendégeként.

dá

Csoportkép a Csíkszeredától kapott székely kapu előtt.

Irány a strand, irány a medencék!

Újabb turnus a diákmunkásoknak

Ötvenöten
dolgozhattak

Augusztus 10-én újabb turnusa indult a diák-
munka programnak Tiszaújvárosban.

Bráz György polgármester kérésére a járási hivatal az eddigi 30
fő mellett újabb 25 fő foglalkoztatásának támogatását biztosítja.
Az augusztus 10-én indult - úgynevezett III. turnus - augusztus
28-ig tart, mely nem érinti az eddigi már folyamatban lévő, vagy
lezárult két diákmunka programot. Mint ismert, az első turnus
július 10-én indult és augusztus 9-ig tartott, a második turnus
pedig július 20-án indult és augusztus 19-én zárul. Így a városi in-
tézményekben, az önkormányzatnál összesen 55 diák foglalkoz-
tatására nyílt lehetőség az idén a programnak köszönhetően.

Tanszervásárlás

Egyelőre késik a roham
Alig másfél hét, és itt a tanév-
kezdés, ilyenkor már általá-
ban a gyerekek és a szülők is
ennek a lázában égnek.

Míg a gyerekek egy része várja a tanév-
kezdést - vagy éppen nem - és ezért izgul,
addig a szülők azért, hogy mindent besze-
rezzenek, ami a tanév elején szükséges.
A tankönyv a legegyszerűbb eset. Az is-
kolában meghirdetett időpontokban és
áron lehet átvenni azokat. A füzetek és
tanszerek már más kategóriába tartoznak.
Bár vannak előre összeszerkesztett füzet-
csomagok, pedagógustól is függ, hogy ki
milyen felszerelésekkel kell, hogy neki-
vágjon a tanévnek.
- Egy minőségileg megfelelő tanszercso-
mag egy alsós tanulónak 4000-5000 fo-
rintba kerül - mondta Onder György,
papír-írószer boltos. - Az olcsóbb kategó-

riában is lehet vásárolni, olyan 1000-1500
forint megtakarítással, de a minőség már
nem biztos, hogy megfelelő lesz.
Talán a hőség miatt, de még egy héttel ez-
előtt is alig volt kereslet a tanszerek iránt.
- Majd a tanévkezdés előtt és utána is egy-
két nappal lesz igazán roham - mondta
Onder György. - De a nagy multik elviszik
a vásárlók egy jelentős részét, pedig azo-
nos minőségben mi, írószerboltok olcsób-
bak vagyunk.
A multik térnyeréséről szóló állítást iga-
zolja, hogy az általunk megkérdezett
anyuka - Ircsi - maga is elmondta, bár még
közel sincs a tanszerek bevásárlásának
végén az eddig beszerzett dolgokat a nagy
áruházakban vásárolta.
-A bevásárlások közepette a füzeteket is

beszereztem - mondta. - Figyeltem arra,
hogy jobb minőségűek, illetve, hogy di-
vatosak legyenek. A lányom már negye-
dikbe megy, és náluk ez utóbbira is oda
kell figyelni.
A fennmaradó eszközök beszerzését a hát-
ralévő napokra tervezi. Mint mondta, a
tanévkezdés, ha a ruhákat és egyéb dolgo-
kat is beleszámítja, akkor akár ötvenezer
forintba is kerülhet gyermekenként.
Persze lehet ennél jóval több is, hiszen pél-
dául a tolltartó a felkeresett írószerboltban
400 és 4.500 forint között van, egy iskola-
táska 4.000 forinttól akár 24.000 forintba
is kerülhet. Láthatjuk tehát, az iskolakez-
dés minden, csak nem olcsó.

borza

Van miből választani.

A lányos anyukák a divatra is figyelnek.

Csúszásgátló útburkolat

Vörös szőnyeg
a zebra előtt

Az egyhetes „próbaüzem” után augusztus 18-án
hivatalosan is átadták a Szent István út és a Má-
tyás király út kereszteződésénél kialakított csú-
szásgátló útburkolatot.

Magyarországon naponta két ember hal meg az utakon. Ezt a tra-
gikus számot csökkentheti a Generali a Biztonságért Alapítvány
csúszásgátló útburkolata, melyből 2012 óta 17-et adtak át or-
szágszerte. A 18.-at augusztus 18-án - sikeres pályázat eredmé-
nyeként - Tiszaújváros kapta.
A Living Road csúszásgátló útburkolat-érdesítő gyakorlatilag
egy fedőréteg, melynek célja a féktávolság csökkentése. Az ér-
desítő anyagot az út eredeti burkolatára 0,5-3 mm vastagságú fe-
dőrétegben helyezik el, ami 1-3 mm szemcseméretű alumíni-
um-oxid töltelékanyagból áll, melyet levegőn keményedő mű-
anyag alapú anyagrétegben kötnek meg. A Living Road útfelület
vészfékezés esetén akár 50%-kal is csökkentheti a féktávolságot
felületi érdessége miatt, színskálájának köszönhetően pedig 70%-
kal teszi jobban észlelhetővé az útszakaszt.
Tiszaújvárosban vörös színű a felület, melyet a Szent István út és
a Mátyás király út kereszteződésénél lévő gyalogátkelő előtt ala-
kítottak ki.
Azért éppen itt, mert ez a város egyik legbalesetveszélyesebb át-
kelőhelye. Egyaránt nagy a gépkocsi-, a kerékpáros- és a gyalo-
gos forgalom, ugyanakkor - eddig - nem volt ellátva különösebb
védelemmel, például kiemeléssel. A négysávos úton ebben a cso-
mópontban buszok, az üzletek feltöltését kiszolgáló kamionok is
közlekednek. A zebrát jelentős számú iskolába igyekvő diák és
munkahelyére tartó felnőtt használja. A gyalogátkelőhely előtt
egy hirtelen fékezés során életmentő lehet az időjárástól lénye-
gében függetlenül funkcionáló csúszásmentes felület.
Az útszakaszt lapzártánk után Szalkay Katalin, a Generali a Biz-
tonságért Alapítvány képviselője és Bráz György polgármester
adta át.

f.l.
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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
KISS ZOLTÁN JÓZSEF

a 3. sz. választókerület képviselője
2015. augusztus 26-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.

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket,
hogy 2015. augusztus 26-án (szerdán)

informatikai átállás miatt
a Tiszaújvárosi Járási Hivatal

Okmányirodai Osztálya
ZÁRVA tart!

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

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt
Lakosság figyelmét, hogy Tiszaújváros
Város Önkormányzata Képviselő-testüle-
tének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti
ellátásokról, azok igénybevételéről és a fi-
zetendő térítési díjakról szóló 37/2013.
(XII.21.) önkormányzati rendelete alapján
évente egyszeri alkalommal tankönyvtá-
mogatásban részesülhet az az életvitelsze-
rűen tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező
gyermek, illetve 23. életévét be nem töl-
tött nagykorú személy, aki lakóhelyén él
és alap- és középfokú köznevelési intéz-
mény nappali tagozatán tanul, és akinek a
családjában az egy főre jutó havi nettó jö-
vedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
400%-át (114.000 Ft-ot), egyedülálló szü-
lő esetén az 500%-át (142.500 Ft-ot).
Nem jogosultak tankönyvtámogatásra a-
zok a tanulók, akik normatív kedvez-
ményben (tartósan beteg; a szakértői
bizottság szakértői véleménye alapján
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos, több fogyatékosság e-

gyüttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral
küzd; három vagy több kiskorú, illetve el-
tartott gyermeket nevelő családban él;
nagykorú és saját jogán iskoláztatási tá-
mogatásra jogosult; rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesül, vagy a
gyermekvédelmi gondoskodás keretében
nevelésbe vett vagy utógondozói ellátás-
ban részesül), illetve térítésmentes tan-
könyvellátásban (a 2015/2016. tanévben
az általános iskola első évfolyamára be-
iratkozott tanulók, és a második, harma-
dik évfolyamos tanulók) részesülnek.
A tankönyvtámogatás iránt kérelmet kell
benyújtani, melyhez csatolni szükséges a
kérelemben megjelölt igazolásokat, vala-
mint - annak megállapítása céljából, hogy
a kérelmező tankönyvtámogatásra jogo-
sult - a tankönyvek árát igazoló dokumen-
tumot (csekk, feladóvevény, díjbekérő). A
tankönyvtámogatás iránt benyújtott kérel-
mek elbírálása folyamatos.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:

• Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató
helyisége
( Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont Családsegítő Szolgálata
( Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
( Tiszaújváros, Bocskai utca 33., keddi és
csütörtöki napokon)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros
Ügyféltermináljáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu

A kérelmek benyújtási határideje: 2015.
szeptember 30-ig.
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási
határidő betartására.
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hivatal
Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport
Osztályán (112. iroda), valamint postai
úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.)
lehetséges.

Bráz György
polgármester

Felhívás

Önkormányzati tankönyvtámogatás

Tájékoztató érettségi utáni szakképzésről
Az érettségi vizsga után a továbbtanulni
szándékozó diákoknak módjukban áll,
hogy két év alatt gyakorlatorientált OKJ-
s szakképesítést szerezzenek, és techni-
kusi vizsgát tegyenek. A szakképzés egy-
ben átjárást biztosít a diploma felé, a diák
nem csupán az elméletet tudja, hanem a
szakma gyakorlati részét is. A szakképzés
további átalakítása során várható, hogy
érettségi utáni sikeres szakirányú szak-
képzési tanulmányok beszámításával a
felsőfokú tanulmányi idő rövidül.
A Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szak-
képző Iskola ezt a lehetőséget szeretné
biztosítani a szakmát tanulni vágyóknak,
ezért érettségi utáni szakképzéseket indít
a 2015/2016-os tanévben. Jelentkezés fel-
tétele sikeres érettségi vizsga, vagy 4 be-
fejezett középiskolai évfolyam és az első

szakképzési évfolyam félévének zárásáig
megszerzett érettségi bizonyítvány. Szíve-
sen látjuk azok jelentkezését is, akiket
nem vettek fel felsőoktatási intézménybe
sem, de szeretnének továbbtanulni.
A következő területeken indítjuk képzése-
inket:
1. Villamosipar és elektronika ágazat,
elektrotechnika-elektronika szakmacso-
port.
A szakképzési évfolyamok után tervezett
kimenet az elektronikai technikus szakké-
pesítés megszerzése.
(OKJ-szám: 54 523 02).
2. Gépészet ágazat, gépészet szakmacso-
port.
A szakképzési évfolyamok után tervezett
kimenet a gépgyártástechnológiai techni-
kus szakképesítés megszerzése.

(OKJ-szám: 54 521 03).
3. Ügyvitel ágazat, ügyvitel szakmacso-
port.
A szakképzési évfolyamok után tervezett
kimenet az ügyviteli titkár szakképesítés
megszerzése.
(OKJ-szám: 54 346 02).
A jelentkezés határideje: 2015. augusztus
31.
A jelentkezési lapok beszerezhetők az in-
tézmény portáján, vagy letölthetőek az is-
kola honlapjáról, ahol bővebb információ
is található az iskoláról, a benne folyó
képzésekről, illetve a szakképzésben rejlő
lehetőségekről.
A honlap elérhetősége: www.brassai-tisza-
ujvaros.hu

Jakab Dénes
mb. intézményvezető

Áramszünet lesz
Tisztelt Fogyasztóink!
Ezúton értesítjük Önöket arról, középfeszültségű hálózatun-
kon felújítási, karbantartási munkát végzünk.
A munkavégzés időtartama alatt, az alábbi vételezési helye-
ken a villamos-energia- szolgáltatást szüneteltetni fogjuk.
2015.08.23-án 07:30-tól 11:00-ig
Érinti:
Közterület (utca) Házszám (tól) Házszám (ig)
Bethlen G 8 16
Juhar-köz 1 7

2 8
Rózsa 12 30
Biztonsági okokból ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket arra,
hogy ha a munká-latokat a jelzett időpont előtt befejezzük, a
hálózatot előzetes értesítés nélkül visszakapcsoljuk.
Megértésüket és türelmüket köszönjük.

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatá-
nak képviselő-testülete 2015.
augusztus 27-én, csütörtökön
10.00 órakor ülést tart a Vá-
rosháza III. emeleti tanács-
kozó termében.

Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért
Díj” adományozására
2. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kap-
csolatos döntésekre
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a gyermekvédelmi és gyer-
mekjóléti ellátásokról, azok igénybevéte-
léről és a fizetendő térítési díjakról szóló
37/2013. (XII.21.) önkormányzati rende-
let módosítására
2. Javaslat a közterületek használatának
rendjéről szóló 17/2013. (VII.05.) önkor-
mányzati rendelet módosítására
3. Javaslat a közterületek elnevezésének,
valamint az elnevezésük megváltoztatására
irányuló kezdeményezés és a házszám-
megállapítás szabályairól szóló 14/2015.
(IV.30.) önkormányzati rendelet módosítá-
sára
4. Javaslat a Tiszaújváros Kártyáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
5. Javaslat Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata és Polgár Város Önkormányzata
között új Együttműködési Megállapodás
jóváhagyására
6. Javaslat a víziközművek 15 éves gör-
dülő fejlesztési tervének elfogadására
7. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre

8. Javaslat a hulladékudvar üzemeltetésé-
vel kapcsolatos döntés meghozatalára
9. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. Alapító
Okiratának és Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítására
10. Javaslat a Tisza Média Kft. Alapító
Okiratának módosítására
11. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Ott-
honos Óvoda 2015/2016. nevelési évre
vonatkozó munkatervének véleményezé-
sére
12. Javaslat a Derkovits Kulturális Köz-
pont Hamvas Béla Városi Könyvtár hom-
lokzatára történő emléktábla elhelyezésére

13. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézmény-
működtető Központ és a Tiszaújvárosi
Humánszolgáltató Központ Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítására
14. Beszámoló a Tiszaújvárosi Napközi
Otthonos Óvoda 2013/2014. és 2014/2015.
nevelési évben végzett tevékenységéről
15. Beszámoló a kiemelt sportágak, sport-
egyesületek 2014. évi támogatásának fel-
használásáról
16. Tájékoztató a lejárt határidejű testületi
határozatok végrehajtásáról, valamint a
közbeszerzési eljárásokról
Kérdések

A megrongálódott plébániaépület helyreállításáról is tárgyal a testület.
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ATiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont a gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba
lépő módosítása, valamint Tiszaújváros
Város Önkormányzata Képviselő-testüle-
tének a gyermekvédelmi és gyermek-
jóléti ellátásokról, azok igénybevételéről
és a fizetendő térítési díjakról szóló
37/2013. (XII.21.) önkormányzati rende-
lete alapján a gyermekétkeztetési térítési
díjkedvezmények (ingyenes/kedvezmé-
nyes étkezés; szociális díjkedvezmény)
igénybevételével kapcsolatban az alábbi-
akról tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot.
Normatív kedvezmény (ingyenes/ked-
vezményes étkezés):
Bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén
ingyenes étkezésre jogosult a gyermek, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül,
• tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy
családjában tartósan beteg vagy fogyaté-
kos gyermeket nevelnek,
• családjában három vagy több gyermeket
nevelnek,
• nevelésbe vételét rendelte el a gyámha-
tóság, vagy
• családjában az egy főre jutó havi jöve-
delem nem haladja meg a kötelező legki-
sebb munkabér (105.000 Ft) személyi
jövedelemadóval, munkavállalói, egész-
ségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csök-
kentett, azaz nettó összegének a 130%-át
(2015. évben 89.408 Ft).
A bölcsődei ellátás és az óvodai nevelés
esetén az ingyenes étkezés megállapítása
iránt nyilatkozatot kell benyújtani.
A kérelmezőnek egy nyilatkozatot kell be-
nyújtania amennyiben ugyanazon intéz-
ménybe járó gyermekei után azonos jog-

címen igényli a normatív kedveményt.
A nyilatkozatban foglaltak alapján a gyer-
mekétkeztetés normatív kedvezménye leg-
korábban 2015. szeptember 1-jétől vehető
igénybe.
1-8. évfolyamon nappali rendszerű is-
kolai oktatásban résztvevő tanuló:
1. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül, vagy
• gyámhatóság által nevelésbe vették.
2. Kedvezményes étkezésre (50%-os étke-
zési térítési díjkedvezményre) jogosult, ha:
• családjában három vagy több gyermeket
nevelnek, vagy
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű
iskolai oktatásban résztvevő tanuló:
3. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• gyámhatóság által nevelésbe vették,
vagy
• utógondozói ellátásban részesül.
4. Kedvezményes étkezésre (50%-os étke-
zési térítési díjkedvezményre) jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesül,
• családjában három vagy több gyermeket
nevelnek, vagy
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
Szociális díjkedvezményre jogosult az a
kérelmező:
• akinek gondozásában élő gyermeke ti-
szaújvárosi állami fenntartású köznevelési
intézményben étkezést vesz igénybe, va-
lamint
• tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik és
életvitelszerűen lakóhelyén él, valamint
• akinek családjában az egy főre eső havi
nettó jövedelme nem haladja meg a
48.450 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő
szülő esetén az 54.150 Ft-ot.
Személyi térítési díj megállapítására vo-

natkozó kérelmet kell kitöltenie minden
olyan kiskorú gyermek, tanuló törvényes
képviselőjének, illetve 18. életévét betöl-
tött fiatal felnőttnek, aki:
• a 2015/2016. nevelési/ tanítási évben ét-
kezést igényel bölcsődében, óvodában, ál-
talános iskolában, középiskolai kollé-
giumban, valamint középiskolai menzán és
• a kérelmező normatív, illetve egyéni rá-
szorultság alapján kedvezményre nem jo-
gosult.
Az 1-8. évfolyamon, illetve az 1-8. évfo-
lyamon felül nappali rendszerű iskolai ok-
tatásban résztvevő tanulónak, törvényes
képviselőjének az ingyenes/kedvezmé-
nyes étkezés, a szociális alapú gyermek-
étkeztetési térítési díjkedvezmény, vala-
mint a személyi térítési díj megállapítása
iránt kérelmet kell benyújtania, melyhez
csatolni szükséges a kérelemben megjelölt
igazolásokat.
A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:
- a TIK élelmezési csoportjánál (3580
Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
munkanapokon: hétfő, kedd és csütörtök
7.20 – 16.00-ig, szerdán 8.00 – 17.00-ig,
pénteken 7.20 – 14.00-ig
- a nyomtatvány letölthető: Tiszaújvárosi
Intézményműködtető Központ honlapjá-
ról: www.tik.tiszaujvaros.hu
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása fo-
lyamatos.
A nyilatkozatot/kérelmet az intézmény
igazgatójának címezve kell benyújtani.
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása sze-
mélyesen a Tiszaújvárosi Intézménymű-
ködtető Központban (Kazinczy Ház, Ka-
zinczy út 3. I.em. 73/3. iroda), valamint
postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen
G. út 7.) lehetséges.

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központ tájékoztatja az intézmények al-
kalmazottait és a külsős étkezőket a
2015/2016. tanítási évben igénybe ve-
hető étkezéssel kapcsolatban.
A 2015/2016. tanítási évre új étkezési ké-
relmet szükséges kitölteni:
• A köztisztviselők, a nyugdíjas közal-
kalmazottak és köztisztviselők, az ön-
kormányzati intézmények, az állami
fenntartású köznevelési intézmények,
valamint az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok dolgozói a Tiszaúj-
városi Intézményműködtető Központba
benyújtott kérelemre, az intézmény igaz-
gatójának előzetes írásbeli engedélye
alapján étkezhetnek.

• Az étkeztetés az engedélyben megjelölt
intézmény éttermében vehető igénybe.
Engedélyezés után a nyomtatvány leadá-
sával lehet az étkezést megrendelni az
élelmezési ügyintézőknél.
Az étkezési kérelmek formanyomtatvá-
nya
• letölthető a www.tik.tiszaujvaros.hu
• beszerezhető a térítési díjszedési napo-
kon az élelmezési ügyintézőknél
• illetve a Tiszaújvárosi Intézménymű-
ködtető Központ élelmezési csoportjánál
(Tiszaújváros, Kazinczy út 3.sz. alatt,
munkanapokon H-K-CS: 7.20-16.00,
SZ: 8.00-17.00 és P: 7.20-14.00)

Tájékoztatás

Diétás étkezés
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központ tájékoztatja az érintett szülő-
ket, törvényes gondviselőket, hogy a
2015/2016. nevelési/tanítási évre vo-
natkozóan az eltérő táplálkozást igény-
lő étkezés biztosításának feltétele, hogy
minden régi és új diétás étkezést igény-
lőnek kérelmet kell benyújtania a TIK
igazgatójának címezve.
A kérelemhez érvényes szakorvosi iga-
zolás csatolása szükséges.
A kérelem benyújtásának helye és cí-
me:
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont
Kazinczy Ház
3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.
I. em. 73/2. iroda

Tájékoztatás a gyermekétkeztetési térítési
díjkedvezmények igénybevételéről

Tájékoztatás

Alkalmazotti és külsős étkezésA Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (cím: 3580 Tiszaúj-
város, Kazinczy út 3.) ismételten pályázatot hirdet 1 fő részére
határozatlan időre, családgondozó munkakör betöltésére a Csa-
ládsegítő Szolgálatnál.
Feladatai:
- családgondozás,
- egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek, krízishelyzetek kezelése,
- bővebben: 1993. évi III. törvény, 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren-
delet.
A jogviszony időtartama:
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz,
- 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklet 5. pontjában csa-
ládgondozóra vonatkozó képesítést igazoló oklevél másolat,
- 3 hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági erkölcsi bi-
zonyítvány a Kjt.20 § (1) és (5) bekezdésének megfelelően,
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes
adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezelésé-
hez.
Bérezés:
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba,
Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni a Tiszaújváros,
Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben fel-
sorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pá-
lyázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat
azonosító számát: 2160/2015., valamint a munkakör megnevezé-
sét: családgondozó.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
Az elbírálásnál előnyt jelent:
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).
A pályázatok beérkezésének határideje: 2015. augusztus 27.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. szeptember 04.
Az állás a pályázatok elbírálása után azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intéz-
ményvezetőnél a 49/548-190-es telefonszámon lehet. Az intéz-
mény honlapja: www.human.tujvaros.hu. A pályázati felhívás a
KSZK honlapján 2160/2015. azonosító számon 2015. augusztus
11-én is megjelent.

Álláspályázat

Családgondozó
munkakör

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.
ATiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont gépkocsiját árverésen értékesítjük a
kihirdetett alapárról induló szabad licitá-
lással.
A licit induló összege (alapár): bruttó
900.000,- Ft

Az árverésen a licitlépcső: 10.000,- Ft
A gépkocsi megtekintési lehetősége:
Agépkocsi személyes megtekintésére 2015.
szeptember 01-én 9.00 órakor van lehető-
ség.
A megtekintés helye: Tiszaújvárosi Intéz-
ményműködtető Központ Kazinczy Közös-
ség Ház, Tiszaújváros, Kazinczy út 3. sz.
Az árverésen való részvétel feltételei:
- határidőben beadott jelentkezési lap;
- a pályázó árverésen való személyes,
vagy a pályázó törvényesen meghatalma-
zott képviselőjének jelenléte;
- 50.000,- Ft összegű kaució befizetése.
Jelentkezési lap benyújtásának határideje,
helye:
Határidő: 2015. szeptember 04. 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. szeptember 07. 11.00 óra.
Helye: Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központ Kazinczy Közösségi Ház, Tisza-
újváros, Kazinczy út 3. sz. 73/1. sz. iroda.
Az árverés nyertese a legmagasabb ár-
ajánlatot tevő, aki a vételárat egy összeg-
ben, a szerződéskötést követő 15 napon
belül köteles megfizetni.

Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központ

Használt gépkocsi értékesítése
Árverési hirdetmény

Hirdetmény

Szelektív szigetek

A hulladékkezelési közszolgáltatásban július 1-től bekövetke-
zett változások érintik a város területén telepített hulladék-
gyűjtő szigetek működtetésének rendjét.
A tömblakásos övezetben - az eddigi gyakorlatnak megfele-
lően - megmaradnak a mindhárom hulladéktípus (papír, üveg,
műanyag) gyűjtését biztosító konténerek, illetve a frekventált
helyszíneken a tárolókapacitás növelése érdekében további
műanyaghulladék-gyűjtő konténerek telepítése történik.
A családi házas övezetekben (Kertváros városrészben, Tisza-
szederkény városrészben) a papír és a műanyag hulladék gyűj-
tésére bevezetett zsákos gyűjtés miatt csak az üvegek gyűj-
tésére szolgáló konténerek maradnak meg a hulladékgyűjtő
szigeteken.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Légi szúnyogirtás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Vá-

rosgazda Nonprofit Kft. szervezésében a 2015. augusztus 18-

22. közötti időszakban légi kémiai szúnyogirtás lesz Tisza-

újváros belterületén.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
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Nappali tagozatos képzés

Pénzügyi-számviteli
ügyintéző

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium felvételi eljárást hirdet érettségire épülő, 2 éves
pénzügyi-számviteli ügyintéző képzésre nappali tagozaton
(OKJ: 54 344 01).
A pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés a gazdasági szakmák
alapképzése, erre az alapra bátran építheted a jövődet! A pénz-
ügyi-számviteli ügyintéző bizonyítvánnyal otthonosan fogsz
mozogni a vállalkozások gazdálkodásában, számvitelében és
pénzügyeiben.
Neked találták ki a pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesí-
tést, ha:
• gazdasági területen szeretnél munkát vállalni, vagy
• saját vállalkozásba szeretnél kezdeni, vagy
• gazdasági felsőoktatásban szeretnél továbbtanulni, vagy
• a pénzügyi vagy számviteli osztályon szeretnél majd dol-
gozni, vagy mérlegképes könyvelő szeretnél lenni.
Elhelyezkedési lehetőségek:
A pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés széles alapokat
nyújtó szakképesítés, amely segítségével könnyebben tanul-
hatsz tovább a felsőoktatásban, ahol ez akár 50 kreditpontot
érhet és a gyakorlatot is beszámíthatják. Továbbá továbbta-
nulhatsz az OKJ keretein belül mérlegképes könyvelőnek,
majd adótanácsadónak. Elhelyezkedhetsz asszisztensi/ügyin-
tézői munkakörben vállalkozásoknál vagy az állami szférában
(pl.: NAV).
A felvételi kérelmek beadási határideje: 2015. augusztus 28.
Jelentkezési lapok kérhetők az iskola titkárságán. Nappali ta-
gozaton a tanulók utoljára abban az évben kezdhetnek tanévet,
amelyben a 25. életévüket betöltik.

Pogonyi-Simon Edit
intézményvezető

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 eljárásra egy új jelentkezési lap kitölté-
sével lehet jelentkezni, a kitöltött jelentkezési lapot a szülő
juttatja el intézményünkbe. (Jelentkezési lapok kérhetők az is-
kola 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 bi-
zonyítvány hitelesített fénymásolatát.

Pogonyi-Simon Edit
intézményvezető

Felhívás
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy
Magyarország 2. Vízgyűjtő-gazdálkodási terve ,,A Kvassay Jenő
Terv elkészítése és a Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgá-
lata" című KEOP-7.9.0/12-2013-0007 projekt keretében készül.
A projekt teljesítésének egyik alapvető feltétele a terveknek a tár-
sadalommal való megismertetése, az érdekeltek és érdeklődők

észrevételeinek, javaslatainak figyelembevétele, beépítése a terv-
be.
A terv országos, illetve a Duna, a Tisza, a Dráva és a Balaton víz-
gyűjtőkre vonatkozó vitaanyagainak első változata elérhető és vé-
leményezhető a www.vizeink.hu. honlapon, 2015. augusztus 31-ig.

Polgármesteri Hivatal

A VÍZ ÉLET,
GONDOZZUK KÖZÖSEN!
Fenyegető árvizek, pusztító aszály, hőség és hóvihar. Az éghajlatváltozás hatásai egyre sürgetőbbé teszik,
hogy felkészüljünk ezekre a csapásokra és - amennyire lehet - kezeljük a szélsőséges időjárás hatásait.
Az elv egyszerűnek tűnik: az árvizekkor lezúduló víz egy részének visszatartásával, tározásával enyhíteni
lehetne az aszályos időszak vízhiányát. A megvalósításhoz azonban új, a környezeti változásokhoz igazí-
tott stratégia kialakítására van szükség. Magyarország összes felszíni és felszín alatti vizére vonatkozó Víz-
gyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata jelenleg folyik és 2015. december 22-ig készül el.
A www.vizeink.hu honlapon követhetik nyomon és véleményezhetik a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervek or-
szágos, illetve a Duna, a Tisza, a Dráva és a Balaton vízgyűjtőkre vonatkozó fejezeteit.
Személyesen, a társadalmi és szakmai fórumokon kapcsolódhatnak be a vitákba, ahol a szakemberek és az
érintett állampolgárok, vízhasználók megismerkedhetnek a területüket érintő legfontosabb problémákkal és
azok megoldásával. A területi fórumok meghívói a www.vizeink.hu oldalon találhatóak.
Magyarország vízben gazdag és vízben szegény ország is egyszerre. Gondos és előrelátó vízgazdálkodási
tervezéssel megvédhetjük természeti kincsünket és kamatoztathatjuk a vizeinkben rejlő kihasználatlan le-
hetőségeket. „A természeti erőforrások, különösen… a vízkészlet… a nemzet közös örökségét képezik,
amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki köte-
lessége.” [Magyarország Alaptörvénye 2011. április 25., P) cikk]
Éljenek jogaikkal, a jövő érdekében ismerkedjenek meg az új Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervekkel és véle-
ményezzék azokat!

Somlyódy Balázs
főigazgató

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Tájékoztatás

Az adóigazolás eljárási
illetékköteles

Illetékköteles az adóigazolás és együttes adóigazolás kiadása,
melynek időbeni és hiánytalan megfizetésére érdemes odafi-
gyelni, így elkerülhető a mulasztási bírság kiszabása.

Az adó- és együttes adóigazolások igénylése esetén a kérelem
benyújtásakor 3.000 forint eljárási illetéket kell fizetni, átutalás-
sal, készpénz-átutalási megbízással vagy bankkártyával a kije-
lölt ügyfélszolgálatokon. Abban az esetben is meg kell fizetni az
eljárási illetéket, ha a kérelmet az adózó később - az adóigazolás,
vagy együttes adóigazolás kiállítását megelőzően - visszavonja.
Az eljárási illeték időbeni és hiánytalan megfizetésének elmu-
lasztása a folyószámla egyenleg nettó tartozását eredményezheti,
ami késlelteti, vagy meghiúsítja az igazolás kiadását.
Az eljárási illeték meg nem fizetése, illetve hiányos teljesítése
esetén az adóhatóság határozatban kötelezi a kérelmezőt az eljá-
rási illeték megfizetésére azzal, hogy a határozat kézbesítésétől
számított 8 napon túli megfizetése, vagy a megfizetés elmara-
dása, illetve hiányos teljesítése esetén 5.000 forint mulasztási bír-
ság szabható ki és késedelmi pótlék felszámítására is sor ke-
rülhet.

Dr. Körtvélyesi Zsuzsanna
sajtóreferens, főosztályvezető
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De jó lecsó!

„Otthonra és kenyérre talált itt az alföldi parasztfiú, a dunántúli polgárgyerek, a rudabányai bányász sarja és mindenki, aki dolgozni
akart.”

Klasszikus és különleges recept alapján is főztek
lecsót a nyugdíjasok az Őszirózsa Idősek Klubja
udvarán. Hat bográcsban rotyogott az étel, a csa-
patok nem versenyeztek, csupán együtt voltak, főz-
tek, szórakoztak.

Több kulináris verseny, gasztronómiai rendezvény is volt már
idén Tiszaújvárosban. Ezeken - főzőtudományukat megmutatva
- elsősorban húsos, nehéz ételeket főztek a jelentkező csapatok.
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ nyárzáró rendezvé-
nyén gyomorkímélő, könnyű étkek készültek. Idén lecsófőzést
hirdettek a szervezők.
A hőségriadó időszakának legmelegebb napján, 39 fokos forró-
ságban gyújtottak tüzet az Őszirózsa Idősek Klubja udvarán.
Több nyugdíjas szervezet is jelentkezett a főzésre, ki kisebb, ki
nagyobb bográcsba aprította a hozzávalókat, a társaság létszá-
mától függően. Hagyma, paprika, paradicsom, szalonna, így in-
dította mindenki a főzést, aztán jöttek a különleges hozzávalók,
amivel megbolondították a hagyományos magyar receptet. A leg-
nagyobb bográcsban sűrű, raguszerű finomság rotyogott. Igazi
ínyencséget, libamájas, gombás lecsót kavargatott Orosz Mik-
lósné.
- Annyira nem különleges ez a recept, csak egy kicsit másképp

főzzük a lecsót, mint azt megszokták - mondja a csapat főszaká-
csa. - Először megpirítottuk a szalonnát, majd rádobtuk a hagy-
mát, utána jött a paradicsom. Miután ez összefőtt hozzáadtuk a
vékonyra szeletelt gombát, a paprikát. A főzés utolsó perceiben
jöhet bele a libamáj, amit csak 2-3 percig főzünk, ezért lehelet-
vékonyra szeleteltük a libamájat. Ízesítésként pirospaprikát és
borsot tettünk bele - osztja meg velünk a receptet Orosz Mik-
lósné.
Egy másik főzőhelyen vörösbabbal bolondították meg a bő lére
engedett lecsót, de volt, aki 2-3 kockacukorral forgatta át a le-
csót a főzés végén, azért, hogy a paradicsom okozta savasságot
kompenzálják az édes ízzel, így a gyomrukat sem fekszi meg az
étel.
A tiszaszederkényi nyugdíjasok is szívesen megosztották velünk
főztjüket, no és receptjüket.
- 7 kg paprikához 3,5 kg paradicsomot tettünk, a szalonnát előre
kisütöttük, annak a zsírjában meg sertészsírban megdinszteltük a
hagymát, majd rátettük a paprikát és a paradicsomot - mondja a
lecsót kavargató Móricz Mária. - Ízesítettük piros paprikával,
borssal, sóval, kevés cukororral, sütöttünk bele kolbászt is külön,
majd amikor felfőtt a lecsó beleraktuk a sültkolbászt is. A tejfölt
és tojást most kihagytuk, mert nem mindenki szereti.

berta

kronika@tiszatv.hu

In memoriam TVK

„Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj,
s nem tudja hol lakott itt Vörösmarty

Mihály (…)
Az gyárat lát a látcsőn, és szántóföldeket,
míg én dolgozót is, ki dolgáért remeg.”
(Radnóti Miklós: Nem tudhatom)

A menedzser visszafordította székét - meg-
unta a Duna látképét az üvegfalú irodá-
ban - és kiszólt: Gizike hozzon egy kávét!
Agyában megszületett a gondolat: MOL
Petrolkémia Zrt. Igen, ez az! Mit szól
hozzá Gizike jó lesz? Így nevezzük ezután
ezt a ...ezt a TVK-t. Zseniális főnök, zseni-
ális - csicseregte Gizike.
Délután le kell utaznunk ebbe a Tiszaúj-
városba, szóljon a sofőrnek, jól üsse be a
GPS-be, nehogy elkeveredjünk, mint az
egyik művésznő. Ezután az elégedettség
érzése járta át, székét a budai hegyek irá-
nyába fordította és azon morfondírozott,
hogy a földgáz miért Algyőn és nem az V.
kerületben tört fel, ezt a TVK-t meg miért
nem a Nagykörúton építették, nem kellene
ennyit utazgatni.

Kinek szúrta már a szemét a Tiszai Vegyi
Kombinát elnevezés? Nem volt Lenin
(mint a kohászati művek), sem Sztálin
(mint a vasmű), sem vörös csillag (mint a
traktorgyár). Puritán, találó, jól érthető el-
nevezés volt. Az első szó a helyre utalt: TI-
SZAI, a másik a tevékenységre: VEGYI, a
harmadik a sokszínűséget határozta meg:
KOMBINÁT. TVK-TVK-TVK. Így is-
merték itthon, Európában, szerte a világ-
ban (nem túlzás). Az arab világban a
hajókat TVK-s festékkel kenték anno, po-
lietilént és polipropilént a világ szinte min-
den tájára szállítottunk. Na, jó, műtrágyát
csak itthon, de azt rengeteget az egész or-
szágba.
Otthonra és kenyérre talált itt az alföldi
parasztfiú, a dunántúli polgárgyerek, a ru-
dabányai bányász sarja és mindenki, aki
dolgozni akart. Mindannyian TVK-ssá let-
tünk, váltunk idővel. Büszkén vallotta a
volt pesti vagány az „átképzett” pedagó-
gus, hogy TVK-s vagyok! Jó volt ide tar-
tozni, TVK-snak lenni.
Jó volt bulizni a Brigádházban a PP napo-
kon, az ebédlőben a karbantartó bálokon,
később a Laza Plázában, bármilyen össze-
jövetelen. Élt a TVK-s fíling! Felemelő
volt.
Jó volt műszak után hazasietni a család-

hoz, és bizony jó volt tavaszonként fel-
venni a „nyereség- részesedést”.
Olefin-, polietilén-, polipropilén-, mű-
anyaggyárak. Hajaj!
- Igazi TVK-s volt a nádudvari fiú, aki a
savüzemi labortól végigjárta az összes po-
limer üzemet, óriási tudásra, tapasztalatra
szert téve később gyárakat indított kül-
földön, öregbítve a TVK hírnevét.
- A mérnök, aki sok más minden mellett
megtervezte a jégpályát. Magyarország
egyetlen szabadtéri, nyáron is üzemelő lé-
tesítményét. Messzi földről csodájára jár-
tak. Most sírni tudna az enyészet láttán. Ez
volt élete egyetlen munkahelye. TVK-s
volt.
- A közismert, ünnepelt futballista, aki
minden hétfőn reggel, győztes meccsek
után is időre biciklizett a Gépgyárba, mert
igazi TVK-s volt, és szerinte ez volt a
rend. Szerette, szerették ezt a gyárat.
- A falusi lány, akit egy üveg lekvárral és
egy darab szalonnával - plusz egy váltás
ruha - úgy engedtek el Barcikára a vegyi-
pari iskolába, hogy eredj lányom, tanulj és
rendesen viselkedj, hátha jobb lesz majd,
mint nekünk. Elvégezte, TVK-s lett. 15 év
után művezető. Az élete „A” gyárral fo-
nódott össze.
- A keményfejű, konok hajdú fiúk - velem
együtt - hűséges TVK-sok lettek. A Fes-
tékgyárból, villamos üzemből főnökként
mentek nyugdíjba.
- Igazi TVK-s volt a TMK-lakatos, a mű-
szerész, a villanyszerelő, akiket álomból
felzavarva, vagy egy családi ünnepségről
hozott be az ügyeletes kocsi, mert zűr volt
a gyárban. Az a műszakos, aki bent töl-
tötte a gép mellett, vagy a vezénylőben a
húsvétot, karácsonyt és a szilveszter éj-
szakát. Tette, mert ez volt a kötelessége,
ezt bízták rá, TVK-s volt. 5000 körül is
volt a létszám, ment a szekér, virágzott
igazán a TVK, vagy 15-20 busz hozta-
vitte az embereket Egyektől Polgáron át
Hajdúnánásig. Kemény, határozott „HU-
SZÁROS” vezetés tette lehetővé, hogy
minden kerek legyen, mindenki jól érezze
magát. Tarka tömeg hullámzott reggelen-
ként a városból a gyárba, ki-ki igyekezett
laborba, üzembe, vagy épp a bérelszámoló
asztalhoz. Nagy-nagy család, kis túlzással
mindenki ismert mindenkit. Szép volt! A
régiek még emlékeznek biztos a Munkás-
ellátásra, a Gyárfenntartásra. A Gólya
üzemre, mert ilyen is volt.

Mi gyáriak, akiket megcsapott - mint a
mozdony füstje a vasutast -, soha nem fe-
lejtjük el az ammónia „illatát”, az oldószer
szagát. Az ömlesztett műanyagok illatát
szintúgy. Soha!
Tartották a frontot a névtelen százak, ez-
rek, amikor szakadt a fólia, elszaladt a
hőfok, dugult a vezeték, zárlat keletkezett,
megbolondult a műszer, összeomlott a re-
akció, helyt kellett állni.
Helytálltak! Ugyanúgy, mint elődeik, akik
már a felhők mögül keresik, hogy hol is
van a mementónak megmaradt véggáz-
kémény.
Főhajtás, tisztelet azoknak a volt barátok-
nak, munkatársaknak, akik az égi klubban
mesélnek a TVK-ról jó sztorikat.
Az fáj ebben a névváltoztatásban, hogy
valakik elvették, ami nem az övék. Megint
hozzápiszkáltak ahhoz, amihez nem kel-
lett volna. Értéklánc, márkaernyő - mond-
ják. Ugyan! Kazinczy meg forog a sírjá-
ban. A Ferencváros-szurkoló sem fog a
büdös életben a GROUPAMA Arénába
menni, hanem a FRADI pályára. Az én
gyerekeim és unokáim, de ötezer sorstár-
saméi ugyanúgy azt mondják még húsz év
múlva is: Papa a TVK-nál dolgozott.
Dinasztiák, családok nőttek itt fel.
Tisztelt Mol Petrolkémia Zrt.! Kívánok,
kívánunk olyan sikeres 50 évet, mint a Ti-
szai Vegyi Kombináté volt. Vessenek néha
egy pillantást a bejárat melletti dombor-
műre és gondoljanak az 5-6 ezer „han-
gyára”, akik ezt örökbe hagyták Önöknek.
Ne csak projekt és stratégia legyen, hisz
ezernyi hangya most is nyüzsög! Legye-
nek felelős, méltó utódok.
Búcsúzom kedves, szeretett TVK. Köszö-
nök mindent, hogy volt hová hazamen-
nem, hogy felnevelhettem gyermekeimet.
Jó volt, kár, hogy vége. 37 év örömét-bá-
natát, sikerét-kudarcát teszem sírodra. Fáj
elvesztésed, ordítani tudnék! Én nem is
nagyon veszem tudomásul, hiszen néha
még az óriáskompresszorral álmodom.
Engedtessék meg, hogy gondolatban néha
visszajárjunk, ne kelljen „látogató cé-
dula”, és hogy mi régi vágásúak továbbra
is TVK-snak hívjuk magunkat, hiszen éle-
tünk felét és szívünk egy darabját a TVK-
ban hagytuk.
Igaz, régi játszótársak?

K. Tóth Imre

Nyárzáró kerti parti

Belecsaptak
a lecsóba

Az unokák is besegítettek a nagyszülőknek.

A lecsó próbája is, hogy megeszik.
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A Balkan Fanatikot a legtöbben talán a „Re-
pülj madár” című dalukról ismerik. A formá-
ció szép lassan úszott be a „main stream”
könnyűzenei életbe dallamos zenéjével, me-
lyet mára már a legtöbb rádió is előszeretettel
játszik. Tiszaújvárosban már jártak ugyan, de
a Triatlon Nagyhét közönsége most láthatta
őket először a nagyszínpadon.
A banda jó pár órával fellépése előtt érkezett,
így volt idejük szétnézni nálunk. Beszélgeté-
sünkkor a Jabil 1/3 Maratonról értek vissza,
igaz csak nézőként vettek részt az eseményen.
- Természetesen óriási meglepetéssel készü-
lünk - mondta Lepe, a zenekar frontembere. -
A nyár elején megjelent az új nagylemezünk,
ezt mutatjuk be a közönségnek ma este. Egy
folyamatnak részénél tartunk most. Három
évvel ezelőtt egy jó széria kezdődött a zene-
kar életében, hiszen sikeres dalok születtek,
melyeket a közönség nagyon szeretett. Ezt
koronázta meg az előző, „Feljött a nap” című
albumunk, és most szeretnénk ráduplázni
erre, még táncolhatóbb, még populárisabb da-
lokkal.

A Balkan Fanatik 2002-ben alakult, az elekt-
ronikus zenét keleti, balkáni és magyar folk-
elemekkel házasítva össze. Gyakran szokták
az együttest a világzenei gyűjtőstílusba so-
rolni, hiszen ide tartoznak a népzenei eredetű,
elsősorban a nyugati könnyűzenei kultúr-
körön kívül eső előadók.
- Visszatérve az előbb említett folyamathoz,
úgy gondoltuk, hogy itt van az ideje a változ-
tatásnak, és ezt erősítette meg közönségünk
visszajelzése is - folytatta Lepe. - Igyekszünk
a fogyaszthatóbb dalok irányába mozdulni, de
mindezt úgy, hogy stílusjegyeinket megtart-
suk. Az idei nyár turnéjának ez is a mottója,
„közelebb a közönséghez”.- A tiszaújvárosi
közönség fantasztikus, igaz itt a Nagyhéten
még nem volt szerencsénk fellépni, de egy
családi napon már jártunk itt évekkel ezelőtt,
és ott nagyon pozitív volt a közönség reakci-
ója, ezért reméljük, ma este is így lesz.
Így lett! A nagyszínpad közönsége a szívébe
zárta a Balkan Fanatikot, így biztos találko-
zunk még velük a következő években.

Rúzsa Magdi fellépése zárta a nagyszínpadi produkciókat
a Triatlon Nagyhét utolsó előtti napján. Az énekesnő nem
először járt nálunk, ezúttal aktuális slágereivel és újdon-
ságokkal szerzett örömöt a közönségnek.
Van, akinek sikerül, és nem tűnik el. Nem lesz belőle egy,
vagy kétslágeres előadó. Rúzsa Magdi ilyen. Az énekesnő
a Megasztár 2006-os szériája után is sikeres tudott ma-
radni, s ez a siker mind a mai napig tart.
- Nagyon sok mindent hoztunk magunkkal erre a kon-
certre - mondta Rúzsa Magdi a fellépése előtt. - Termé-
szetesen a mostani slágerek és a közönségkedvenc dalok
szerepelnek a palettán, például az Április című dalt is elő-
adjuk. Minden év elején összeállítunk egy repertoárt, és
azzal járjuk abban az évadban az országot. A mostani kon-
certturnéra különösen büszkék vagyunk, mivel a dalok
mellett igazán érdekes látványelemekkel is készültünk.
Az énekesnő az elmúlt majdnem 10 évben saját arculatot
teremtett, mely egyedi és gyönyörű hangjával igazán
nagyszerű zenei csemege. Mára már nem Rúzsa Magdi a
Megasztárból, hanem Ő Rúzsa Magdi, akit saját dalairól
ismerhetünk, és nem egy tehetségkutatóval azonosítunk.
- Nagyon szeretem a sportot - mondta Magdi a Triatlon
Nagyhét rendezvényeihez kapcsolódó kérdésünkre. -
Évekkel ezelőtt futottam, illetve kézilabdáztam rendsze-
resen. Ma már inkább azokat a mozgásformákat szeretem,
melyekkel karban tudom magam tartani, akár heti 4-5 al-
kalommal is elmegyek edzeni.

Az énekesnő természetesen nem pihen, számos feladat vár
még rá 2015-ben. Már a jövő év elejére is vannak tervek,
egy nagyszabású koncerttel szeretné indítani az évadot, és
előkészület alatt ál egy műsor Presser Gábor közreműkö-
désével.
A színpadi produkció valóban látványos és színes volt.
Sok mindenkit kérdeztünk a koncert után a közönség so-
raiból, és ha egy szóval kellene összefoglalni a vélemé-
nyeket, akkor az a profi.

A Triatlon Nagyhét utolsó zenekari fellépője
a Kozmix volt. A banda olyan - mára már
klasszikusnak is mondható - magyar pop-
sláger gyűjteménnyel készült, melytől min-
denki 15-20 évvel fiatalabbnak érezhette
magát.
A Kozmix nevű duót, azaz Hozsót és Lalát
aligha kell bemutatni a mai ’30-as korosz-
tálynak, hiszen a ’90-es évek végén és a
2000-es évek elején voltak igazán sikeresek.
Akkor, amikor a Viva még Z+ volt. A fiúk-
kal fellépésük előtt beszélgettünk.
- Idén vagyunk pont húszévesek - mondta
Lala. - Még emlékszünk arra, amikor a ze-

necsatornák csak szárnyaikat bontogatták.
Igazán tartalmas volt ez a két évtized, me-
lyet decemberben egy 20 éves jubileumi
nagykoncerttel ünneplünk meg.
Arra a kérdésre, hogy mivel is készültek a
srácok, a zenekar másik tagja, Hozsó tréfá-
san csak ennyit mondott:
- Gondoltuk eljátszunk pár Happy Gang
vagy Hip-Hop Boys slágert, ez mindig
bejön, hiszen az említett fiúcsapatok is a
’90-es évek előadói voltak. De komolyra
fordítva a szót, természetesen az eddigi da-
lainkból adunk egy tartalmas koncertet, hi-
szen vannak a tarsolyban slágerek bőven.
A srácokat a sporthoz fűződő viszonyukról
is faggattuk. Lala elmondta, hogy mostaná-
ban sajnos nem nagyon sportol, de nagyon
sokat járnak fellépni, és a színpadi mozgá-
sok felérnek egy teljes kardió edzéssel.
- Én inkább a technikai sportokat kedvelem,
nagyon sokat ülök autóban - tette hozzá
Hozsó. - Sajnos már én sem sportolok mos-
tanában, diákéveim alatt viszont rendszere-
sen fociztam, ehhez tökéletes „O” lábam
van, de akkoriban kezdett érdekelni a zené-
lés, így a labdát a hangszerek váltották.
Az elkövetkező hónapokban sok munka vár
rájuk, a már említett nagykoncert és új dalok
készítése szerepel a banda 2015-ös tervei
között.

Balkan Fanatik

Fogyaszthatóbb dalokkal, közelebb a közönséghez

Rúzsa Magdi, a profi

Megmaradt megasztárnak

Kozmix retromix

Bőven voltak slágerek a tarsolyban

Sok-sok slágert húztak elő tarsolyukból.

Táncolhatóbb, populárisabb dalokkal igyekszik még jobban megszerettetni magát a Balkan Fanatik.

A közönség is énekszóhoz jutott a koncerten.
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A Tisza TV műsora
Augusztus 20., csütörtök

18:00: Élő közvetítés az augusztus 20-i ünnepi
megemlékezésről

Utána: Ünnepi megemlékezés Tiszaszederkényben
Utána: Héthatár, a Tisza TV hírműsora: Csíkszeredai vendé-
gek - Biztonságos útszakasz - Lecsófőzés szépkorúaknak - Új

parkolót adtak át - Testvérvárosi kiállítás
Utána: Hétről-hétre, a Tisza TV magazinműsora: Baráti est -

Ünnepeltek a szépkorúak - Bemutatók, népi játékok

Augusztus 26., szerda

18:00: Héthatár, a Tisza TV hírműsora: Útfelújítások város-
szerte - Kezdődik az iskola - Internetterasz - Nyári diák-

munka – Parlagfűszezon - Jótékony játszópark
18:15: Hétről-hétre, a Tisza TV magazinműsora: Pro Urbe ki-

tüntetettek - Táncszínház
18:40: Fogadóóra Bráz György polgármesterrel

Augusztus 27., Csütörtök
10:00: A képviselő-testület ülésének közvetítése

Utána: a szerdai adás ismétlése
Utána: a képviselő-testületi ülés ismétlése

A Derkovits Kulturális
Központ programja

Városi Kiállítóterem
Polgár testvérváros művészeti kiállítása. Látogatható au-
gusztus 28-ig.

Az írott történelem a bizonyíték arra, hogy sok
esetben azonos időpontban tartanak ünnepet a kü-
lönböző népcsoportok, más-más néven. A követ-
keztetést, miszerint, ha a nép ragaszkodik ünne-
péhez, azt nem tanácsos a hatalomnak megszűn-
tetni, már sokan felismerték. Ilyenkor egyszerűbb
megtartani, csak más néven.
A szocializmusban augusztus 20-án az új kenyérről
és az államalapításról még csak-csak, Szent Ist-
vánról azonban jóval kevesebbet lehetett hallani.
Mást ünnepeltünk. Olyat, ami az akkori rendszer
világnézetébe is beleillett. Az alkotmányt, amit
1949. augusztus 20-án léptettek életbe. Az ünnep-
ről a Borsodi Vegyész címlapján dr. Kovács Albert,
a leninvárosi tanács akkori vb-elnöke írt méltató
sorokat.
„Történelmi sorsfordulót jelentett ez a nap. Le-
zárta az 1944-48-as időszak társadalmi-politikai
harcait, amelyekben nem kisebb kérdés dőlt el,
mint az, hogy merre haladjon a magyar nép: a ka-
pitalizmus, vagy a szocializmus útján.”
1970 azonban különleges év volt. Első - ráadásul
keresztény - királyunkról is meg kellett emlékezni.
„Augusztus 20-a nemzeti ünnepe népünknek. Ket-
tős ünnep az idei Alkotmány-nap. Ebben az évben
van az államalapító I. István király születésének ez-
redik évfordulója.”
Hiába, van, amit nem lehet megkerülni. Ezer év, az
ezer év, akárhogy is nézzük. Legfeljebb a szentté
avatás tényét lehetett mellőzni. Most, 45 év múl-

tán pedig már szó sem esik az alkotmányról. Szent
Istvánt ünnepeljük, no meg az új kenyeret.
A jövő héten ismét szemlézgetünk.

borza

Alkotmány, Szent István
45 éve történt

Versenyfelhívás
„HAJDÚK A SZIGETEN”

kulturális, gasztronómiai rendezvény keretében
a hajdúk tiszteletére, bajuszviseleti hagyományaik ápolására

Bajuszversenyre - Hajdú Bajusz Mustrára
hívunk minden bajusztulajdonost.

Ideje:
2015. szeptember 12. (szombat)
Helye: Tiszaújváros, Tisza-sziget

Versenykategóriák:
Leghosszabb bajusz

Kifent bajusz
Különleges bajusz

Nevezés és előzsűrizés a helyszínen
14:00 órától 15:00 óráig.

Nevezési díj nincs.
A bajuszverseny eredményhirdetése 18:00 órától.

Derkovits Kulturális Központ
3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 2.

49/542-005; szervezok@tujvaros.hu;
www.dkk.tiszaujvaros.hu

Meghívó
A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola nevelőtestülete nevében szeretettel meghívom az intéz-

mény tanulóit és szüleit a tanévnyitó ünnepélyre
2015. augusztus 31-én

16.00 órára a Hunyadi Mátyás Iskolába,
17.30 órára a Széchenyi István Iskolába,

2015. szeptember 01-jén
08.00 órára az Éltes Mátyás Iskolába.

Hok Csaba
intézményvezető

Új rendezvény egy megszokott időpontban.

Hajdúk a Szigeten szeptemberben
Tavaly szeptember közepén
még halászlé és egyéb finom-
ság rotyogott a Tisza-szige-
ten, idén jó eséllyel a slambuc
vagy valamiféle más pásztor-
étel készül majd az üstökben
és bográcsokban.

A Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztivál
idén már nyáron talált új időpontra, de a
„megüresedett” hétvége sem marad ren-
dezvény nélkül. Ekkor szervezi meg a
Derkovits Kulturális Központ új rendez-
vényét. Erről kérdeztük az intézmény
igazgató-helyettesét, Bognár Imrét.
- Idén első alkalommal rendezzük meg a
„Hajdúk a Szigeten” elnevezésű kulturá-
lis, gasztronómiai szabadtéri eseményt -
mondta. - Szeretnénk hagyományt terem-
teni és egyben ezzel a programmal bú-
csúztatjuk a nyarat is. Ahogy a név is
tükrözi, a rendezvény gerincét a hajdúk
adják. Igyekszünk ilyen jellegű népi szo-
kásokat, ételeket, viseletet felvonultatni.
Első alkalommal Hajdúböszörmény, Haj-
dúnánás, Hajdúdorog, Polgár, és mint há-
zigazda, Tiszaújváros foglalja el a Tisza-
szigetet szeptember 12-én.
A színpadi programok délután kettő óra-
kor kezdődnek, elsősorban a felsorolt te-

lepülések mutatkoznak be, de lesznek ki-
vételek is, hiszen az estét Komáromi Pisti
koncertje, majd azt követően a Fásy Ádám
nevével fémjelzett Zeneexpress zárja: L.
L. Junior, Fásy Zsüliett és Varga Viktor
közreműködésével.
- A szórakoztató programoknál is minden
korosztályra gondoltunk, lesz lovagolta-
tás, bajusz szépségverseny, népi játszótér,
arc-és hennafestés, horgászverseny és

egyéb érdekes erőpróbák, továbbá vásáro-
sok és főzők utcája is - mondta az igaz-
gató-helyettes.
A szervezők remélik, hogy az új rendez-
vénynek kedvez az időjárás is, de az eső
sem jelenthet problémát, hiszen a hajdúk
akkor is elfoglalják a szigetet.

borza

Hajdúk lepik el aTisza-szigetet szeptember 12-én.

A gyerekeket népi játszótér várja majd.

Lovagoltatás is szerepel a programban.
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Sajóörösön 3,5 szoba + nappali tetőtér-beépítéses csa-

ládi ház eladó. Fűtés: vegyes-gáz.

Érd: 70/321-3346, 20/285-4199.

Távolra költözés miatt eladó egy 195x160-as
bordó, plüss, ívelt végű, ágytakarós, ágyneműtartós

franciaágy.
Érd.: 0620/370-1273

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) kö-

zössége segíteni tud.

AA gyűlés Tiszaújvárosban: Magyarok

Nagyasszonya plébánia közösségi te-

rem, Szent István út 20. Szerda, 17 óra.

Telefon: Csaba 06/70-676-53-01.

Tisztelt Vendégeink!
Értesítjük Önöket, hogy a Sportcentrum uszodája

karbantartási munkálatok miatt
2015. augusztus 17- 30-ig zárva tart.

Nyitás: 2015. augusztus 31.
A továbbiakban a szokásos nyitva tartással

várjuk kedves Vendégeinket!
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.



11. oldal2015. augusztus 19. Sport

A Sportcentrum eseményei

Augusztus 22. szombat
Labdarúgás
10.00 TFCT - Balmazújváros U17 bajnoki mérkőzés

Füves edzőpálya
12.00 TFCT - Balmazújváros U19 bajnoki mérkőzés

Füves edzőpálya

Végre elkaptuk a fonalat
Labdarúgás

Sikeres és pokolian meleg el-
múlt hetet tudhat maga mö-
gött a Termálfürdő FC Ti-
szaújváros NB III-as labda-
rúgó csapata.

Szerdán a Magyar Kupa első fordulójában
a szintén harmadosztályú Erzsébeti SMTK
gárdáját fogadta, míg a hétvégén a Keleti
csoport harmadik fordulójában a hatvaniak
látogattak a Városi Sportcentrum labdarúgó
stadionjába.
A hazai gárda mindkét mérkőzését meg-

nyerte, előbb továbblépett a Magyar Kupa
főtáblájának második fordulójába, majd a
hétvégén megszerezte a 2015/2016-os sze-
zon első három bajnoki pontját. A találko-
zók érdekességeként megemlíthető, hogy
a vendégegyüttesekből egy-egy játékost
kiállított a játékvezető.

Erzsébet-utalvány
beváltva

A Magyar Kupában a tavalyi NB III-as baj-
nokság Nyugati csoportjának negyedik he-
lyezettjével sorsolták össze a Magyar Lab-
darúgó Szövetségben a Tiszaújváros együt-
tesét. Az első félidőben kiegyenlített játék
volt a pályán, még a kiállítást követően is
jól tartotta magát az erzsébeti csapat. A má-
sodik játékrészben hamar vezetést szerzett
az ellenfél, azonban a Tiszaújváros sikere-
sen váltott ritmust, mellyel a budapestiek
nem tudtak lépést tartani, így borítékolható
volt a vereségük. A szezon előtt leigazolt
csatár, Katona Bence mesterhármasa önma-
gáért beszél.

TFCT - ESMTK 4-1 (0-0)
Tiszaújváros: 200 néző, V.: Karakó (Kele-
men, Varga)
TFCT: Koltai-Andorkó, Czégel (Kovács),
Fodor, Molnár F. (Polényi), Sigér, Kere-
kes, Angyal, Hussein, Katona, Molnár L.
(Potyka).
ESMTK: Bonica-Lázár, Csendes, Nemes,
Müllerlei, Kiss, Túri, Murinai, Péter-Sza-
bó (Szabó), Bányai (Mag), Kocsis (Né-
meth).
Kiállítva: Nemes Norbert a 35. percben.
Gólszerzők:
47. perc: Hussein Shadi (öngól), 53. perc:
Angyal Norbert, 59. perc: Katona Bence,
63. perc: Katona Bence, 78. perc: Katona
Bence.
Bocsi Zoltán, vezetőedző: Nyertünk!
Túri Zoltán, vezetőedző: Gratulálok a ha-
zaiaknak a továbbjutáshoz.

Negyven fokban
a Hatvan ellen

A Hatvan győzelmi szándékkal és három
eddig megszerzett ponttal érkezett Tisza-
újvárosba. Az elmúlt heti mérlegük negatív
volt, hazai pályán 4-0-ra kaptak ki a Jász-
berénytől, a Magyar Kupában pedig a
bonyhádiak otthonában hosszabbításban
maradtak alul 3-2-re. A Kazincbarcikán a
kispadról elküldött Bocsi Zoltán egy mér-
kőzéses eltiltást kapott, így csak a kispad-
tól távol, a kerítésen kívülről követhette az
eseményeket. A kezdést követően kiegyen-

lített volt a játék, jobbára a középpályán, a
két tizenhatos között pattogott a labda.
Aztán szép lassan átvette az irányítást a
hazai csapat, gólhelyzetek sokaságát pus-
kázták el, ígéretes helyzetekben. Végül
egy gyors támadás végén sikerült vezetést
szerezniük a félidő vége előtt. A fordulás
után agresszívabb lett a Hatvan, de egy
buta, meggondolatlan szabálytalanság
után 10 főre olvadt a hevesi gárda. Ekkor
sokan úgy gondolták, az óriási hőségben
az emberelőny hamar eldöntheti a talál-
kozó sorsát a tiszaújvárosiak javára. A
vendégek azonban megtáltosodtak, parti-
ban maradtak és több esetben csak a sze-
rencse mentette meg Tóth kapus hálóját a
góltól. A kék-sárgák is próbálkoztak, de
csak egy kapufára futotta az erejükből.
Ahogy a mondás tartja, a győzelmet nem
kell megmagyarázni, de aki hosszú távon
sikeres szeretne lenni, az igyekszik le-
vonni a tanulságokat a hibákból.

Termálfürdő FC Tiszaújváros - FC
Hatvan 1-0 (1-0)

Tiszaújváros: 250 néző. V.: Sipos (Benkő,
Szabó)
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth-Andor-
kó, Czégel, Fodor, Molnár F. (Polényi),
Sigér, Kerekes, Angyal, Hussein, Katona
(Kovács), Molnár L. (Bussy)
FC Hatvan: Gyulay-Illés, Barthel, Ka-
tona, Horváth, Gyarmati, Ficsor, Szabó B.
(Székesi), Ács, Bodnár (Szabó R.), Kész
(Simon).
36. perc: Molnár Ferenc iramodott meg a
bal oldalon, lefutotta védőjét, az alapvo-
nal előtt élesen, laposan a kapu elé lőtte a
labdát, ahol a védők között berobbanó
Andorkó öt méterről a kapu közepébe
bombázott. 1-0
57. perc: A térfelére visszafutó Horváth
Norman holtidőben megütötte a tiszaújvá-
rosiak tizennégyesét, Hussein Shadit, a
partjelző jelentette az esetet a játékvezető-
nek, aki rövid konzultáció után kiállította
a vendégek játékosát.
Gulácsi Tamás, technikai vezető: Az első
félidőben mezőnyfölényben játszottunk és
egy szép támadás végén sikerült megsze-
reznünk a vezetést. A 2. félidőben már in-
kább a vendégek domináltak, de így is
megtartottuk az előnyünket. Gratulálok a
fiúknak a győzelemhez.
Híres Gábor, vezetőedző: Az első félidő-
ben egyetlen hibánkat kegyetlenül kihasz-

nálta a Tiszaújváros. Mi a 2. félidőben a
gólvonalról sem tudtunk gólt rúgni, így
sajnos vereséget szenvedtünk.
További eredmények
Felsőtárkány-Mezőkövesd Zsóry - Rákos-
mente KSK 0-0
Tállya KSE - REAC 3-0
Ceglédi VSE - Kazincbarcika SC FC 1-2
Nyírbátori FC - Nyíregyháza Spartacus
FC 0-3
Újpest FC II. - Cigánd SE 1-5
Jászberényi FC - DVSC-DEAC II. 1-0
Putnok FC - DVTK II. 5-1
Következik a 4. forduló
2015.08.22., szombat, 17:30
Nyíregyháza Spartacus FC - Jászberényi FC
FC Hatvan - Ceglédi VSE
Kazincbarcika SC FC - Felsőtárkány-
Mezőkövesd Zsóry
Rákosmente KSK - Putnok FC
2015.08.22., szombat, 19:00
REAC - Somos SE
2015.08.23., vasárnap 17:30
DVSC-DEAC II. - Termálfürdő FC Tisza-
újváros
DVTK II. - Tállya KSE
Nyírbátori FC - Újpest FC II.
Szabadnapos: Cigánd SE

Kajak-kenu

Világbajnokságok
előtt

Több napon keresztül tartott az idei maratoni vi-
lágbajnokság helyszínén a magyar versenyzők ré-
szére a vb-re kvalifikáló válogató.

A tiszaújvárosi kajak-kenu klubok is érdekeltek voltak, a Tisza-
újvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület kiválósága,
Bragato Giada C1-15 km-en ezúttal második helyen végzett, de
így is jogot szerzett a szeptember 11-13. közötti világbajnoksá-
gon való indulásra.
A Tiszaújvárosi Vízi Sport Egyesület versenyzői közül Pócsi
Alex K2-21 km-en ifi kategóriában 3. helyezést ért el. Lőrincz
Tibor a K1 férfi felnőtt 28 km-es mezőnyben a 10. helyen érke-
zett a célba.
Elutazott a magyar válogatottal a felnőtt gyorsasági és parakenu
olimpiai kvalifikációs világbajnokságra Milánóba a TVSE két
versenyzője, Váczi Anita és Molnár Péter. A küldöttséggel tart
Jancsár László, a TVSE elnök-vezetőedzője is. Az eseményt au-
gusztus 19. és 23. között rendezik meg.

Triatlon

Köszönet mindenkinek,
a siker közös!

A sikerekkel tarkított, augusztus 9-én befejeződött 17. TVK Tri-
atlon Nagyhét Szervező Bizottsága, illetve a rendező TVK-Mali
Triatlon Klub nevében ezúton is szeretnénk kifejezni köszöne-
tünket Tiszaújváros lakosságának egyrészt azért, mert megértő
türelemmel viselték a rendezvények, a versenyek miatti apróbb
közlekedési kellemetlenségeket, és a koncertekből adódó esetle-
ges zavaró hanghatásokat. Azt is meg kell köszönnünk a tiszaúj-
városiaknak, hogy idén is fantasztikus hangulatot teremtettek a
hétvégi versenyeken, és fáradhatatlanul szurkoltak a pályák szé-
lén.
Külön köszönettel tartozunk a kiemelt támogatásért Tiszaújváros
önkormányzatának, a Tiszaújváros Jövőjéért Alapítványnak, az
Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI), a MOL-cso-
portnak, a TVK Zrt.-nek, a Jabil Circuit Magyarország Kft.-nek,
a Borsodi Sörgyár Kft.-nek, az Inno-Comp Kft.-nek, az MB Bar-
ter & Trading SA-nak, a Trans-Sped Kft.-nek, de nagyon hálásak
vagyunk a további szponzorainknak is. Csak ilyen támogatott-
sággal valósulhatott meg az eddigi évekhez hasonló színvonalon
2015-ös rendezvényünk.
A közös sikerhez nagyon komolyan hozzájárultak a városi in-
tézmények, élükön a Városgazda Kft.-vel, valamint a rendőrség,
a közterület-felügyelet, a polgárőrség, a katasztrófavédelem.
Olyan önzetlen segítséget tapasztaltunk minden közreműködő-
től, a rendezői gárdától, mely megsokszorozta a mi erőnket is.
Bár az utómunkálatok természetesen még tartanak, már előrete-
kintünk, és a 2016-os, jubileumokkal bőven tarkított (Tiszaúj-
város várossá nyilvánításának 50. évfordulója, 25. Tisza Triatlon,
20. ITU Triatlon Világkupa) szezonon dolgozunk. Szeretnénk jö-
vőre legalább olyan sportélményekkel, kikapcsolódási lehetősé-
gekkel megörvendeztetni a tiszaújvárosiakat és a hozzánk lá-
togató magyar és külföldi vendégeket, mint tettük azt ebben az
évben.

Lehmann Tibor főrendező,
a TVK-Mali TK elnöke

Márkus Balázs,
a Szervező Bizottság társlenöke

Tantestületi gratuláció

Eötvösös diákok triatlon sikerei
A 17. TVK Triatlon Nagyhét zárónapján, augusztus 9-én együtt izgulhattunk a versenyeken
induló diákjaink sikeréért, akik végül csodálatos eredményeket értek el.
Az ETU Triatlon Junior Európa-kupán Putnóczki Dorka (9. B) bronzérmes, Jakab Ilka (9.
M) pedig 15. lett a junior nők kategóriában. A férfiak mezőnyében Lehmann Csongor (9. B)
az 5., Lehmann Bence (11. A) pedig a 8. helyen végzett.
A délelőtt megrendezett TREK Magyar Utánpótlás Gálán serdülő lány kategóriában Hozdik
Adrienn (8. H) a 18. helyezést érte el.
Az Eötvös tantestülete és diákjai szívből gratulálnak fantasztikus teljesítményükhöz –
valamennyiükre büszkék vagyunk!

Pogonyi-Simon Edit intézményvezető

Egy tiszaújvárosi szöglet utáni tömegjelenet a hatvani kapu előtt.

Hot-dog, hot-sör

A Termálfürdő FC Tiszaújváros az új
évadban igyekszik mindent megtenni,
hogy kiszolgálja szurkolóit. Ennek első
jele, hogy a Hatvan elleni mérkőzésen
felfújható óriáscsúszda várta ingyene-
sen a gyerekeket. Az éhes szurkolók
amerikai hot-dogot is vásárolhattak a
találkozó előtt és alatt is. Utóbbihoz az
óriási hőségben jól esett volna a hideg
üdítő és sör is. Egy régebben érvényben
lévő MLSZ utasítást figyelembe véve a
jegyet váltók ezúttal nem vihettek be
magukkal még műanyagpalackos fris-
sítőket sem a mérkőzésre. A helyszínen
viszont valamennyi vásárolható folya-
dékféleség meleg volt. A TFCT tehát
igyekszik komfortosabbá tenni a szur-
kolást. Arra azonban gondolniuk kell,
hogy a pokoli hőségben a meleg üdítők
és sörök semmit sem érnek, csak bosz-
szúságot okoznak, elfeledtetve a remek
kezdeményezéseket.

Vastaps a közönségtől. A közönségnek is kijár.
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