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Rekordok dióhéjban

Remek szezont tudhat maga
mögött a Tiszaújvárosi Gyógy-
és Strandfürdő. A megemel-
kedett látogatószám elsősor-
ban a nagy melegnek köszön-
hető, de a következő szezon-
ban is lesz miért a fürdőbe lá-
togatni.

- Azt mondhatom, hogy 2015 főszezonja -
ami májustól augusztusig tartott - kiemel-
kedő volt az elmúlt négy évre visszate-
kintve - mondta Szabó Mihály, a fürdőt
üzemeltető TiszaSzolg 2004 Kft. gazda-
sági vezetője. - Idén 170.000 látogatónk
volt, ez körülbelül 220 millió forintos be-
vételt jelentett. Tavaly a főszezonban 148
ezer vendégünk volt, és mintegy 185 mil-
lió forintos bevétel, tehát ez az év az idő-
járásnak köszönhetően nagyon jól sike-
rült.
Ebben a kiemelkedő adatban az idei év új
attrakciója, az ingacsúszda még nincs ben-
ne, hiszen a szezon vége előtt két héttel
adták át. Jövőre várhatóan már lesz hatása
a bevételekre.
Ugyancsak nem szerepel a rekordbevétel-
ben a Termál Kemping forgalma, mely
szintén jelentősen magasabb volt az előző
évihez képest. A kemping legerősebb hó-
napja az augusztus, különösen a nagy
számban érkezett lengyel vendégeknek
köszönhetően. A vendégösszetételt te-

kintve a lengyel vendégek aránya 67, a
szlovák vendégeké 23% volt, míg a bevé-
tel 17%-kal nőtt az előző évhez képest a
főszezonban.
Nem csak a pénzügyi adatok tekintetében,
hanem műszakilag is jól teljesített a fürdő.
- A komplexum tökéletesen helytállt a
megnövekedett látogatószám kiszolgálá-
sában, az elmúlt három és fél hónapban
semmilyen műszaki probléma nem volt -

mondta Fodor-Somodi Gabriella, a fürdő
üzemeltetési vezetője. - A remek szezon
után már a téli üzemre készülünk. Szep-
tember elsejével bezárt a strandfürdő, de
még üzemel a kalandmedence. Szeptem-
ber 20-án bezárjuk a teljes fürdőt, mivel
szeptember 21-27 között lesz az őszi kar-
bantartási szünet. A munkálatok végezté-
vel szeptember 28-tól várjuk újra vendé-
geinket, de már csak a gyógyfürdőben.

Kiváló szezont zárt a fürdő

A főszezonban 170 ezer vendége volt a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőnek.

Nagy vonzerő a napi 300 forintért korlátlanul használható „csúszdapark” is.

Zárva lesz
az okmányiroda

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy
2015. szeptember 14-15-16-án
a Tiszaújvárosi Járási Hivatal

Okmányirodai Osztálya
költözés miatt ZÁRVA tart!

Tiszaújvárosi Járási Hivatal

Hunyadis évforduló

Nyitóünnepség
a téren

Az egykori 5-ös, jelenlegi Hunyadi Mátyás Iskola fennállásának
40. évfordulóját ünnepli ebben az évben. Ez alkalomból a jelen-
legi intézmény nevelői és diákjai számos rendezvénnyel készül-
nek. Ezek közül az első a Nyitóünnepség, mely 2015. szeptember
17-én 15.00-kor lesz a Városháztéren. Várunk minden egykori
diákot, pedagógust és érdeklődőt a programra!

A szervezők

Kilencven esztendő

Születésnapi
köszöntés

Az önkormányzat vezetői - Bráz György polgármester és dr. Juhos
Szabolcs jegyző - is köszöntötték Irma nénit.

Városunk újabb lakója töltötte be 90. életévét. Halász Béláné,
Irma néni ároktői születésű, sokáig Mezőcsáton élt, hosszú éve-
ken át egyedül, de korára való tekintettel már nem tudta ellátni a
ház körüli teendőket, ezért 2000-ben Tiszaújvárosba költözött.
Három fiú gyermeknek adott életet, hat unokája és hat déduno-
kája van. Hajlott korához képest aktív életet él, kedvelt időtöltése
a lakótársakkal való beszélgetés. Irma nénit születésnapján,
szeptember 2-án Bráz György polgármester és dr. Juhos Szabolcs
jegyző is felköszöntötte, átnyújtva az önkormányzat ajándékát.
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Egyházi hírek
Római katolikus
Hétköznap a szentmisék keddtől-szombatig 18:30-kor kezdőd-
nek. Vasárnap a megszokott időben, 11:00 órakor lesz a szent-
mise templomunkban.
Egyházmegyei ministráns találkozó lesz Egerben a Baziliká-
ban szeptember 26-án, szombaton. A találkozás mottója: „Itt va-
gyok, engem küldj!” (Iz.6,8)
Jelentkezni lehet Székely Pálné hitoktatónál.

Görögkatolikus
Szombaton máriapócsi zarándoklaton veszünk részt, indulás 7
órakor. Vasárnap 11:00 Szent Liturgia, 17:00 vecsernye litiával,
kenyér-, bor- és olajáldással. Hétfőn a Szent Kereszt felma-
gasztalásának ünnepét tartjuk: 9:00 utrenye, 17:30 Szent Litur-
gia. Szerdán 17:30 Szent Liturgia.
„A világot az imádság tartja fönn, ám ha az imádság erejét
veszti, a világ elvész. Talán azt mondod, ma nincsenek olyan
szerzetesek, akik az egész világért imádkoznak, én pedig azt
válaszolom, ha nem lesznek imádkozó szerzetesek, a világnak
vége van, nagy bajok következnek, sőt, már itt is vannak.”
(Szent Sziluán)

Református
Csütörtökön 18:00 bibliaóra. Vasárnap Tiszaszederkényben
10:00 órától, Tiszaújvárosban 11:00 órától lesz istentisztelet. A
városban az istentisztelet ideje alatt - az imaházban -, gyermek
istentiszteletet tartunk.

Bűn
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik szep-

temberi sorozatunk. A megfejtéseket a

hónap végén egyben várjuk, e-mailben

a kronika@tiszatv.hu címre, vagy pos-

tai 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 szolgála-
tot szeptember 13-ig a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi út
11., tel.: 49/341-050), majd szeptember 14-től (hétfőtől) az
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688)
látja el.
Gyógyszertárak nyitvatartása:

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 reg-
gel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

RAFFER JÁNOS
64 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Temetése 2015. szeptember 11-én (pénteken) 12.30 órakor
lesz a sajószögedi Városi Temetőben.

A gyászoló család

„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
VARGA LÁSZLÓRA

Felesége és gyerekei

Kibővült a rendelet

A parkok nem kutyasétányok
Városunk képviselő-testülete
módosította a közterületek
használatáról szóló rendele-
tét. Ennek értelmében bővült
azon területek listája, ahol
nem engedélyezett a kutyák
sétáltatása.

A szeptember 1-jétől hatályos módosítás
szerint - az eddig ismertek mellet - a
KRESZ parkban, az Ifjúsági parkban, a
Mátyás király út 22–32. számú lakóépület
előtti területen, az Erzsébet téren, a Nyug-
díjas parkban, és az ’56-os téren is tilos a
kutyasétáltatás.
Mint azt dr. Juhos Szabolcs jegyző el-
mondta, a módosítás oka, hogy több la-
kossági bejelentés is érkezett, hogy a
parkok az elsődleges feladatukat nem tud-
ják ellátni: a sportolási, szabadidős és
egyéb tevékenység is akadályokba ütkö-
zik a négylábúak után esetlegesen hátra-
hagyott „anyagok” miatt.
A szóban forgó területeken táblával hívják
majd fel a figyelmet a tilalomra, ezek el-
helyezése folyamatban van. Ahol még hi-
ányoznak, ott a közterület-felügyelet fi-
gyelmezteti a kutyatulajdonosokat az új
szabály betartására. A jegyző kitért arra is,
hogy a közterületet-felügyelők a fokoza-

tosság elvét követve figyelmeztetik a la-
kosságot, tehát csak a legvégső esetben
szabnak ki bírságot, mely 5.000-től 50.000
forintig terjedhet.
Városunk kutyatartói tapasztalataink sze-
rint felkészültek. Akikkel találkoztunk,
mindenkinél volt úgynevezett kutyazacs-

kó és egyetértettek a rendelet kiegészíté-
sével.
- Teljes mértékben egyetértek, - mondta
Szabóné Birinyi Katalin - mert ha majd
nekem is lesz gyermekem, én sem örülnék
annak, ha olyan helyen játszik, ahová eset-
leg a kutyák piszkítanak. Én hordok ma-
gammal zacskót, és mindig felszedem a
szennyeződést.
Gyenes Sándort kedvence sétáltatása köz-
ben kérdeztük meg. Mint mondta, sem az
eddig hatályban lévő, sem a módosított
rendeletről nem hallott.
- Én az ebek összeírásáról hallottam, -
tette hozzá - annak eleget is tettünk, de ez
a rendelet nem jutott el hozzánk. Persze a
táblával jelzett területekre nem visszük be
a kutyát, és teljesen fel vagyunk „fegyver-
kezve” az elhullajtott szennyeződés ellen,
amit mindig fel is szedünk.
Fontos információ még, hogy a döntésho-
zók vizsgálják városunk közterületeit, hogy
hol, hogyan, és milyen mennyiségben le-
het majd elhelyezni olyan speciális kültéri
hulladéktároló edényeket, melyeket kife-
jezetten a kutyapiszok tárolására tervez-
tek, így téve könnyebbé, hogy a gazdik
eltakarítsanak kedvenceik után.

Dá

A városközpontban már évek óta tábla jelzi a rendeletben is rögzített tilalmat.

Itt még nem tartunk, egyelőre a gazdik dolga a kutyapiszok eltakarítása. (Fotó:Internet)

Játék- és ruhagyűjtés
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Játék- és ruhaadományokat vár az MSZP Tiszaújvárosi Szerve-
zete és nőtagozata szeptember 14-19 között, minden nap 9 órá-
tól 18 óráig a Bartók Béla út 5. szám alatti irodában, az 1.
emeleten. Feleslegessé vált bútort és egyéb háztartási eszközöket
is kiközvetítünk telefonos bejelentés alapján. A rászorulók hívá-
sait is várjuk, kérjük a 49/542-061-es telefonszámon jelezzék,
hogy mire van szükségük. Várjuk adományaikat és előre is kö-
szönjük a segítséget!

A szervezők
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A panelprogram támogatására csaknem 104 millió forintot fize-
tett ki az önkormányzat.

Nyílászárók, vizesblokkok, festések

Az előző hetekben már beszá-
moltunk az általános iskolák-
ban, valamint a közterüle-
teken végzett nagyobb felújí-
tási munkálatokról. Most vá-
rosunk közintézményeit vesz-
szük górcső alá.

A rendelőintézet számos ponton megújul.
Homlokzati nyílászárókat cserélnek, vi-
zesblokkokat újítanak fel, és energiataka-
rékos lámpatestekre cserélik a régi
fényforrásokat, közel 40 millió forintból.
- Tavaly a szederkényi rendelő felújítása
csak részlegesen történt meg - mondta
Nagyné Kántor Judit a Tiszaújváros Vá-
rosi Rendelőintézet főigazgatója - most a
padlásteret szigeteltettük le és az épület
előtetőjét cserélték ki. A központi rende-
lőben a B és a C épületben - tehát a gyer-
mekorvosi és a háziorvosi szárnyban -
még zajlanak a munkálatok, melyek vár-
hatóan szeptember harmadik hetében fe-
jeződnek be. Lesz még egy nagyobb be-
ruházás, egy felvonó létesül, mely a gyer-
mekrendelő két szintjét köti majd össze.
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont intézményegységei is épültek, szé-

pültek a nyáron. Az Ezüsthíd Gondozó-
házban a lakószobák csillárjait és csapte-
lepeit cserélték ki, az Őszirózsa Idősek
Klubjában a dolgozói öltözőket, a mosó-
konyhát renoválták.
- A szederkényi idősek klubjában burko-
latot, járólapokat, öltözőszekrényeket cse-
réltünk - nyilatkozta Poropatich Péter
intézményvezető. - A legnagyobb beruhá-
zás a Tisza-parti Szabadidőházban történt,

itt a linóleumot cseréltük, és az udvart fel-
újítottuk. Egy fedett terasszal is bővült az
intézmény, ami alkalmassá teszi a házat
rossz idő esetén is a rendezvények lebo-
nyolítására.
Tiszaújváros kulturális központja sem ma-

radt ki a felújítási programból, valamennyi
intézményegységben zajlottak munkálatok.
- A Derkovits Kulturális Központban a
lenti folyosók és közlekedők teljes felújí-
tása történt meg - mondta Bognár Imre
igazgatóhelyettes. - Egy vészkijárati nyí-
lászárócserével befejeződött az épület nyí-
lászáróinak teljes cseréje. A színházterem-
ben egy „frissítő” festés volt. A legna-

gyobb átalakulás az úgynevezett művész
mosdókban történt, mindkét helyiség tel-
jesen felújítva, méltó körülményeket biz-
tosítva fogadja a fellépőket. A könyvtár
teljes klimatizálása is befejeződött a nyá-
ron, ahogy a tájház nyílászáróinak cseréje
és a tornác felújítása is. A Tiszasze-
derkényi Művelődési Házban a vizes-
blokkok és a hátsó klubhelyiség újultak
meg és a színházterem fali- és padlóbur-
kolata is megszépült. A nézők további
komfortérzetének növeléséről pedig két új
klímaberendezés gondoskodik.
ATiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont igencsak kitett magáért az elmúlt
három hónapban, hiszen a rendelőintéze-
tin kívül az intézményi felújítási munká-
latokat a TIK vezényelte le.
- Mintegy húsz épületben történt felújítás
az önkormányzat jóvoltából, megközelí-
tőleg 250 millió forintból - mondta Kósa-
Tóth Zoltán, az intézmény vezetője. - Ez
21 ezer négyzetméternyi festést, 2200 négy-
zetméternyi külső-belső burkolást, mint-
egy 30 vizesblokk felújítását jelentette.
Ezen kívül 25 millió forint értékben
klimatizálást végeztünk, 10 helyszínen nyí-
lászárókat cseréltünk, szóval rengeteget
sikerült fejlődnünk. A leglátványosabb
talán a központi étterem felújítása és a
Tisza-parti Szabadidőház teraszának ki-
alakítása volt. Szinte minden tervezett
munka határidőre elkészült, egyedül a
könyvtár bejárati ajtajának akadálymente-
sítése csúszott, de az is elkészült a napok-
ban.

D.Á.

Intézményi felújítások
Féléves gazdálkodás

Jó pénzügyi helyzetben
az önkormányzat

2015 januárjától nincs törvényi előírás arra, hogy
a féléves gazdálkodásról a képviselő-testületet tá-
jékoztatni kell. Ennek ellenére Tiszaújváros ön-
kormányzata tájékoztatót készített a pénzügyi terv
I. féléves teljesítéséről, melyet nem tárgyalt ugyan
a testület, de minden képviselő megkapott.

Tiszaújváros önkormányzata és az intézmények 2015. június 30-
ig 2.832.340 ezer forint költségvetési bevételből gazdálkodtak, a
költségvetési kiadásaik teljesítésére 2.878.033 ezer forintot for-
dítottak. Az önkormányzat működőképessége folyamatosan biz-
tosított volt, a záró pénzkészlet június 30-án 571.592 ezer forint,
a lekötött betétek záró állománya 2.150.000 ezer forintot taksált.
A 2015. évi költségvetés eredeti előirányzata 7.927.444 ezer fo-
rint volt, amely a júniusi rendeletmódosítást követően 14.631.681
ezer forintra módosult. (A kép azonban „csalóka” az átmeneti-
leg szabad, lekötött pénzeszközöket ugyanis - ráadásul gön-
gyölve - mind a bevételi, mind a kiadási oldalon szerepeltetni
kell a pénzügyi terv finanszírozási során.)
A bevételek közül a finanszírozási bevétel a legnagyobb, mintegy
6,2 milliárd forint.
A költségvetési bevételek közt az önkormányzat közhatalmi be-
vételei (helyi adók és adójellegű bevételek, átengedett közha-
talmi bevételek, helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok,
igazgatási szolgáltatási díjak, egyéb közhatalmi bevételek) vi-
szik a prímet. A 4.480.510 ezer forintos éves előirányzatból az
első félévben 1.826.065 ezer forint teljesült.
Az önkormányzat kiadásainak módosított előirányzata 14.631.681
ezer forint. Az eltelt időszak kiadásai 8.488.973 ezer forintot tet-
tek ki, ami a módosított előirányzat 58,02%-a.
A működési költségvetés kiadásainak módosított előirányzata
5.439.519 ezer, a teljesítés 2.394.872 ezer forint. Ebből a sze-
mélyi juttatások 736.538 ezer, a munkaadókat terhelő járulékok
és a szociális hozzájárulási adó 208.936 ezer, a dologi kiadások
793.405 ezer forintot tettek ki.
Városüzemeltetési feladatokra 38.143 ezer, az ellátottak pénz-
beli juttatásaira 101.589 ezer, az önkormányzati hatáskörbe tar-
tozó juttatásokra 78.982 ezer forintot fizettek ki.
A jegyzői hatáskörben nyújtott támogatások éves előirányzata
26.486 ezer forint, teljesítése 22.607 ezer forint.
Említést érdemelnek az államháztartáson kívüli támogatások,
melyek összege 545.018 ezer forint. A legjelentősebb tételek:
sporttámogatások (47.272 ezer forint), a Tiszaújvárosi Város-
gazda Nonprofit Kft. (230 millió forint), a Tiszaújvárosi Sport-
Park Nonprofit Kft. (72.600 ezer forint), a Kazinczy Ferenc
Református Általános Iskola (31.175 ezer forint), a Tiszaújvá-
rosi Szent István Katolikus Általános Iskola (37.275 ezer forint).
A Triatlon Világkupa és Nagyhét jogdíjára 34.799 ezer forintot fi-
zetett ki az önkormányzat.
A felhalmozási költségvetés kiadásainak összege 483.161 ezer
forint. Az önkormányzat 211.077 ezer forintot költött beruházá-
sokra, 48.802 ezer forintot felújításokra, az intézmények által
megvalósított beruházások értéke 45.030 ezer, míg a felújításoké
4.158 ezer forint.
Az államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatások telje-
sítése 6.200 ezer forint
Felhalmozási célú kölcsön nyújtására 102.750 ezer forint áll ren-
delkezésre, melyből 70 millió forint a Heves Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulásnak nyújtott rövidlejáratú köl-
csön, 32.750 ezer forint az első lakáshoz jutók visszatérítendő
támogatása, melyből a félév folyamán mindössze 2.100 ezer fo-
rintot utaltak ki.
Az államháztartáson kívüli felhalmozási célú támogatások ösz-
szege 169.952 ezer forint. A magas teljesítés oka, - áll a tájékoz-
tatóban - hogy a félév során a lakóépületek panelprogramjának
támogatására jóváhagyott 104.774 ezer forintos előirányzat ter-
hére 103.882 ezer forintot fizettek ki.
A tartalékok előirányzata június 30-ával 853.838 ezer forint,
melyből az általános tartalék 539.914 ezer, az egyéb céltartalé-
koké 313.924 ezer forint.
A finanszírozási kiadások előirányzata 100%-ban teljesült. Az
átmenetileg szabad pénzeszközből betétként helyeztek el 5,6 mil-
liárd forintot, az államháztartáson belüli megelőlegezések tör-
lesztése előirányzaton a teljesítés 10.940 ezer forint.

f.l.

A rendelőintézetben 40 millió forint értékű felújítás zajlik.

A fedett terasz rossz időben is lehetővé teszi a rendezvények megtartását a Tisza-parti
Szabadidőházban.

Régi név, kibővült funkciók

Bizonyára sokan ismerik a
fürdő szomszédságában álló
egykori TVK Brigádházat,
mely sok éven át számos mun-
kahelyi, családi, baráti ren-
dezvénynek adott otthont.

Az elmúlt években a létesítmény már nem
üzemelt, állapota is leromlott. Most hely-
reállítják.
- 2014-ben készítettünk javaslatot Tiszaúj-
város képviselő-testülete számára az épü-
let felújítására - mondta Ódor Istvánné, a
TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetője - mivel
a városban nincs igazán olyan jellegű kö-
zösségi hely, ahol munkahelyi, családi, ba-
ráti összejöveteleket lehet tartani. A tes-
tület elfogadta a tervet, így az idén meg-
kezdődtek a munkálatok.
A felújítás eredményeképpen az épület, il-
letve a környezete kellemes szórakozást
tesz lehetővé, és hosszú távon is számos
funkcióra alkalmas közösségi helyszíne
lehet Tiszaújvárosnak.
- A beruházást két ütemben valósítjuk meg
- folytatta az ügyvezető. - Elsőként az épü-
let belső és külső megjelenését újítjuk
meg. Ezek a munkálatok már folyamatban
vannak, szeptember 15-e a befejezési ha-

táridő. Ebben a fázisban végezzük el pél-
dául az épület külső lambéria felületének
cseréjét, a terasz burkolatának és védő-
korlátjának a cseréjét. Szintén az első ü-
temben parkolókat alakítunk ki. A fürdő
üzemi területének védelme érdekében pe-
dig kerítést építettünk. A második ütem-
ben az épületet körülvevő területet

alakítjuk át. Sütő- és főzőhelyek, fedett ki-
ülők, egy kemence létesül, valamint a gye-
rekek számára számos játszótéri elemet
helyezünk el a parkosított területen.
A cég tervei szerint október végén adják
át a megújult brigádházat.

Dá

A Brigádház is megújul

A Brigádház ismét munkahelyi, családi, baráti rendezvények helyszíne lehet.
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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

PAP ZSOLT
a 6. sz. választókerület képviselője
2015. szeptember 16-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 üzenetrög-
zítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a

Polgármesteri Hivatal megteszi a szükséges intézkedéseket.

Felhívás

Önkormányzati tankönyvtámogatás

Képzések fiataloknak
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-
mányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályán a 2015-ös év-
ben induló képzéseink az Ifjúsági Garan-
cia Rendszer Gazdaságfejlesztési és Inno-
vációs Operatív Program 5.2.1-14. kereté-

ben valósulnak meg.
A GINOP 5.2.1 program keretében 15-24
év közötti fiatalok számára lehetőség nyí-
lik munkaerő-piaci szolgáltatás igénybe-
vételére, szakmaszerzésre, támogatott fog-
lalkoztatásban történő elhelyezkedésre,

vállalkozás indítására, valamint lakhatási
támogatás igénylésére.
A tanfolyamokra a Foglalkoztatási Osz-
tály információs pultjában lehet jelent-
kezni személyesen. (Tiszaújváros, Sze-
derkényi út 8.)

A programban nyújtható támogatások, képzés elősegítését célzó támogatások:
- a képzés teljes díjának megtérítése,
- a képzéshez kapcsolódó költségek megtérítése (helyi, illetve helyközi utazás költségének megtérítése),
- a képzés időtartama alatti keresetpótló juttatás,
- a képzéssel kapcsolatos alkalmassági vizsgálat költségének megtérítése.

Képzés neve Bemeneti feltétel Felvételi dátuma

1.
Alapfokú angol „komplex” államilag elismert nyelvvizs-
gára felkészítő (hagyományos alapfokú nyelvtudásnak

megfelelő) + ECDL Select (7 modulos)
Szakképesítés Tervezett indulás:

2015. szeptember-október

2.
Alapfokú német „komplex” államilag elismert nyelv-

vizsgára felkészítő (hagyományos alapfokú nyelvtudás-
nak megfelelő) + ECDL Select (7 modulos)

Szakképesítés Tervezett indulás:
2015. szeptember-október

3. Szociális gondozó és ápoló Iskolai előképzettség:
alapfokú iskolai végzettség

Tervezett indulás:
2015.szeptember-október

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 bi-
zottság szakértői véleménye alapján moz-
gásszervi, érzékszervi, értelmi vagy be-
szédfogyatékos, 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

Pénzbeli gyermekétkeztetési
térítési díjkedvezmény

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 alap-
ján a 2015/2016-os tanévre pénzbeli ellá-
tásként megállapítható gyermekétkeztetési
térítési díjkedvezményben részesülhet,
azon tanuló, aki nem tiszaújvárosi állami
vagy önkormányzati fenntartású közneve-
lési intézményben veszi igénybe az étkez-
tetést, vagy tartós betegségben szenved és
az ellátást nyújtó intézményben nem tud
étkezést igénybe venni. Pénzbeli ellátás-
ként megállapítható térítési díjkedvez-

ményre azok a szociálisan rászorult, tisza-
újvárosi lakóhellyel rendelkező kérelme-
zők jogosultak, akik életvitelszerűen lakó-
helyükön élnek, és akiknek a családjában
az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem
haladja meg a 48.450 Ft-ot, gyermekét
egyedül nevelő szülő esetén az 54.150 Ft-
ot.
A támogatást formanyomtatványon kell
igényelni, melyhez csatolni szükséges a
kérelemben megjelölt igazolásokat.
A kérelmek benyújtása folyamatos.
A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató
helyisége (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
földszint)

- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont Családsegítő Szolgálata (Tiszaújvá-
ros, Kazinczy F. út 3.)
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tisza-
újváros, Bocskai u. 33., keddi és csütör-
töki napokon)
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros
ügyféltermináljáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hiva-
tal Intézményfelügyeleti, Szociális és
Sport Osztályán (I. em. 112. iroda), vala-
mint postai úton (3580 Tiszaújváros, Beth-
len G. út 7.) lehetséges.

Bráz György
polgármester

Családban élőknél legfeljebb 6, egyedülálló szülő által nevelt gyermeknél legfeljebb 10
ezer forint a támogatás.

Álláshirdetések
Fénytechnikus

A Derkovits Kulturális Központ pályázatot hirdet 1 fő fénytech-
nikus munkakör betöltésére, 3 hónap próbaidő kikötéssel, hatá-
rozatlan időre szóló kinevezéssel.
- Munkaköri feladatok: az intézmény műsorainak, rendezvényei-
nek technikai előkészítése, fénytechnikai feladatok megvalósítása.
Pályázati feltételek:
- érettségi,
- büntetlen előélet,
- magyar állampolgárság,
- egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office,
Windows, iOS, lokális hálózatok, programok),
- műszaki beállítottság, érdeklődés,
- B kategóriás jogosítvány,
- vetítés, hang és fénytechnikai eszközök alapszintű ismerete.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók.
A pályázathoz benyújtandó iratok:
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata,
- szakmai önéletrajz.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 16.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 18.
Az állás 2015. szeptember 22. napjától tölthető be.
Érdeklődni a 49/542-004-es telefonszámon lehet.

Kiállítótermi ügyviteli alkalmazott
A Derkovits Kulturális Központ pályázatot hirdet 1 fő kiállító-
termi ügyviteli alkalmazott munkakör betöltésére, 3 hónap pró-
baidő kikötéssel, részmunkaidőben (heti 30 óra), határozatlan
időre szóló kinevezéssel.
Munkaköri feladatok: A Városi Kiállítóterem teremőrzéssel kap-
csolatos feladatainak ellátása.
Pályázati feltételek:
- érettségi,
- büntetlen előélet,
- magyar állampolgárság,
- egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
- művészetek terén szerzett jártasság,
- kiállítás rendezési gyakorlat,
- jó kommunikációs képesség.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók.
A pályázathoz benyújtandó iratok:
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata,
- szakmai önéletrajz.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 16.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 18.
Az állás 2015. szeptember 22. napjától tölthető be.
Érdeklődni a 49/542-004-es telefonszámon lehet.
A pályázatokat az alábbi címre kérjük benyújtani:
Derkovits Kulturális Központ
Mátyás Zoltán igazgató
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 2.
A borítékon kérjük a munkakör megnevezését feltüntetni.
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Pályázati felhívás

Kirakodóvásár
szervezése

Tiszaújváros Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet
a 2015 októberétől 2019 októberéig terjedő időszakra kirakodó-
vásár megszervezésére, ennek keretén belül:
- az októberi hónapokban megrendezendő búcsúk,
- a május 1-jén megrendezendő majálisok
megszervezésére, teljes körű lebonyolítására, a rendezvények-
hez szervesen kapcsolódó kereskedelmi, vásári tevékenység,
vendéglátó szolgáltatás megszervezésére és lebonyolítására.
A kirakodóvásárok időpontja:
• 2015 és 2019 között minden októberben az egyházi ünnep ide-
jére eső vasárnap,
• 2016 és 2019 között minden év május 1. napja.
Az ajánlatok benyújtásának határideje:
2015. szeptember 15. 9:00 óra, a Polgármesteri Hivatal Pénz-
ügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 226. sz. irodájá-
ban.
A pályázat teljes szövege elérhető az önkormányzat http://www.
tiszaujvaros.hu/ honlapján.
További információk kérhetők személyesen a Polgármesteri Hi-
vatal 226. sz. irodájában, illetve telefonon a 49/548-070 telefon-
számon Baráti Zsoltnál.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Használt személygépkocsi értékesítése
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal ér-
tékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő
alábbi személygépjárművet.
A jármű adatai:
Rendszám: JPP-979, gyártmány: VOLKS-
WAGEN, típus: Multivan T5 2.5 PD TDI
Comfort., hengerűrtartalom: 2.461 cm3, első
nyilvántartásba vétel: 2005.05.02., tényleges
futás: 399.346 km, eddigi tulajdonosok szá-
ma: 1. A gépkocsi üzemképes, műszaki en-
gedélye 2017. 02. 17-ig érvényes.
Az értékesítés nyilvános, egyfordulós ver-
senytárgyaláson történik, melynek nyer-
tese a legmagasabb összegű vételi aján-
latot tevő (az értékesítés áfa mentes). Az
ajánlott vételárat a nyertes egy összegben
a szerződéskötést követő 15 napon belül
köteles megfizetni. A legalacsonyabb ösz-

szegű vételi ajánlat 1.700.000 Ft lehet.
Ajánlati kötöttség minimum 30 nap. Al-
ternatív ajánlattételre nincs lehetőség. Az
ajánlattevő a benyújtásra nyitva álló ha-
táridő lejártáig ajánlatát bármikor vissza-
vonhatja. A kiíró a pályázati felhívást az
eljárás bármely szakaszában visszavon-
hatja.
A vagyontárgy megtekintése:
Előzetes egyeztetést követően, tel.: 49-
548-043, 06-70-333-7424.
Az árverésen való részvétel feltételei:
- határidőben, zárt borítékban beadott pá-
lyázat (vételi ajánlat), borítékon feltün-
tetve: „JPP-979, VW Multivan vételi
ajánlat”,
- 200.000 Ft összegű kaució befizetésének
igazolása, a pályázat bontásáig.

Pályázatok benyújtási határideje:
2015. szeptember 15-én 12.00 óráig, pos-
tán (cím: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hi-
vatal, 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.)
vagy személyesen ügyfélfogadási időben,
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 206.
számú irodában.
Pályázatok bontásának ideje, helye:
2015. szeptember 15-én 13,00 óra a Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatal 206.
számú irodájában. A bontásra meghívást
kapnak a pályázatot benyújtó személyek
vagy meghatalmazottjuk.
Pályázatok elbírálásának ideje, helye:
2015. szeptember 15-én 13.30 óra a Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatal 206.
számú irodájában.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Felhívás

Aranylakodalom
Felhívjuk nyugdíjas társaink figyelmét, hogy az idén is meg
szeretnénk rendezni az Idősek Hete programsorozatban az
ARANYLAKODALMAT!
Szeretettel várjuk minden olyan házaspár jelentkezését, akik
ebben az évben ünneplik 50. házassági évfordulójukat, és sze-
retnék közösségünk előtt megerősíteni fogadalmukat. A je-
lentkezés, és a részletek megbeszélése végett keressék a Tisza-
újvárosi Nyugdíjasok Egyesületét ( Tiszaújváros, Kazinczy út
3.) a hétfői és keddi napokon. Tel: 49/ 440-660

Sóvágó Gábor, az egyesület elnöke

Tiszaújváros kártya elfogadóhelyek
és a kedvezmények mértéke

- TiszaSzolg 2004 Kft. gyógy- és strandfürdő belépőjegyeire 50 %
- Derkovits Kulturális Központ kulturális belépőjegyes rendezvényeire 10%
- Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. által szervezett rendezvényekre 10 %
- Zajácz Tamás, Bőr-Art Kft. 20 %
- Tiszaújvárosi Fitness Sport Klub 5 %
- Gyetvai Autókölcsönző, Budapest 10 %
- Tiszaújvárosi Sport Club Természetjáró Szakosztálya, túrahajó kölcsönzés 50%
- CiaoAgip benzinkút (volt ALITER Kft. benzinkútja) benzin - 7 Ft,

gázolaj -10 Ft, LPG - 5 Ft
- Ráczné Csépes Emőke gyógymasszőr, mozgásterapeuta, természetgyógyász

(Természetes Gyógymódok Háza) szolgáltatásai árából 10%
- Kis István természetgyógyász, akupresszőr

(Természetes Gyógymódok Háza) szolgáltatásai árából 10%
- TEDEY Dekor Stúdió online webshopja (www.dekormuhely.eu)

szolgáltatásai árából 10%
- Versényi Szépségszalon fodrászat, kozmetika és tetoválás szolgáltatásai árából 10%
- IBUSZ Utazási Irodák Kft. saját szervezésű külföldi és belföldi utak katalógusárából 5%
- Száraz-Sport (3580 Tiszaújváros, Szent István út 13. szám)

teljes árú sportruházat és sportszerek vásárlása esetén 10%
- Villa Sederkyn Apartman Ház (3412 Bogács, Dózsa György utca 16/a.)
szobafoglalás esetén 2015. május 1. – 2016. április 30. közötti időszakban,

kizárólag a TiszaSzolg 2004 Kft. által meghirdetett napokon 50%

Rendszergazda
munkakör

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola (3580 Tiszaúj-
város, Munkácsy Mihály út 18.) álláspályázatot hirdet rend-
szergazda munkakörbe határozatlan időre szóló munkakör
betöltésére, 6 hónap próbaidő kikötéssel.
Munkaköri főbb feladatok:
Az iskola intézményi hálózatának működtetése. Az infokommu-
nikációs eszközök kezelése, karbantartása. Weboldal üzemelte-
tése, karbantartása. Az intézményi alkalmazottak munkájának
informatikai támogatása. Oktatástechnikusi feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
- szakirányú felsőfokú végzettség (előnyt jelent szakirányú főis-
kolai végzettség),
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- egészségügyi alkalmasság.
Előnyt jelent hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.
Foglalkoztats formája: munkaviszony.
Juttatások: illetmény, pótlék, egyéb: ide vonatkozó rendelkezé-
sek értelmében.
A pályázathoz csatolni szükséges:
- szakmai önéletrajz, motivációs levél
- oklevélmásolat
- 3 hónapnál nem régebbi teljes körű hatósági erkölcsi bizonyít-
vány (alkalmazás esetén).
Pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 17.
Pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 23.
Állás elfoglalásának ideje: 2015. szeptember 28.
Pályázat címzése: Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola
Dorony Attiláné igazgató
3580 Tiszaújváros, Munkácsy Mihály út 18.
„rendszergazda” álláspályázat

Dorony Attiláné
igazgató

Rendkívüli nyitvatartás a NAV-nál

A rendkívüli nyitvatartás alatt intézhető ügyek: • tájékoztatás • ügyfélkapu ügyintézés • bevallások átvétele • csekk és nyomtatvány
kiadás • bankkártyás befizetés• adókártya ügyintézés.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adóigazgatósága a személyijövedelemadó-be-
vallást elmulasztók ügyintézése érdekében, rendkívüli nyitvatartási időben fogadja ügyfeleit a miskolci központi ügyfélszolgálatán
és a kirendeltségén.

Kedves Szülők!
Értesítem Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Általános Iskola

és Alapfokú Művészeti Iskola,
Vándor Sándor Zeneiskolájába beiratkozott növendékek

térítési díjának befizetési határideje 2015. október 1-jén lejár.
A befizetések rendezésére

hétköznapokon 9.00 - 17.00 óráig van lehetőség
a Vándor Sándor Zeneiskola épületében

( Tiszaújváros, Teleki B. u. 5.)
Hok Csaba

intézményvezető Önkormányzati lakás és helyiség értékesítése
Tiszaújváros Város Önkormányzata döntése alapján a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti az önkormány-
zat tulajdonában lévő alábbi lakást és helyiséget:

Az ingatlanokat árverésen értékesítjük a kihirdetett alap vételárról induló szabad licitálással.
Az árverésen való részvétel feltételei:
- az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása,
- határidőben beadott jelentkezési lap és nyilatkozat,
- legalább egy alkalommal az ingatlan megtekintése,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó törvényes meghatalmazottjának jelenléte,
- a megadott összegű kaució befizetése és a befizetés igazolása.
Jelentkezési lapok beszerezhetőek: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, ügy-
intéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda).
Jelentkezési lapok benyújtási határideje:
2015. szeptember 24-én 12.00 óráig Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, ügy-
intéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. számú iroda).
Árverés ideje, helye:
2015. szeptember 25-én 09.00 órakor a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 206. számú irodájában.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Ügyfélszolgálatok Dátum Általános nyitvatartási idő Rendkívüli
nyitvatartási idő

Miskolc

2015. szeptember 15. Kedd 8:00-12:00 12:00-16:00

2015. szeptember 22. Kedd 8:00-12:00 12:00-16:00

2015. szeptember 29. Kedd 8:00-12:00 12:00-16:00

Tiszaújváros

2015. szeptember 15. Kedd - 8:00-15:00

2015. szeptember 22. Kedd - 8:00-15:00

2015. szeptember 29. Kedd - 8:00-15:00

Megnevezés/Cím Alapterület / szobaszám Helyrajzi szám Alap vételár Kaució összege
Lakás, Tiszaújváros,

Lorántffy utca 2. 3/30. 38 nm / 1 + 1/2 1142/2/A/24 3.100.000 Ft 310.000 Ft

Egyéb helyiség, Tiszaújváros,
József A. út 37. alagsor 49 nm 664/39/A/31 4.260.000 Ft 210.000 Ft
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Vízi energia

Sárkányhajók az üzemvízcsatornán
VITSport, néven villamose-
nergia-ipari tornának adott
helyet a Tisza üzemvízcsa-
tornája az elmúlt hétvégén. A
sárkányhajó megmérettetés-
nek először lehetett házigaz-
dája a Sinergy és a TVSE
közösen.

- Egy kicsit tartottunk attól, hogy az év
eleji tulajdonosváltást követően az ALTEO-
csoport esetleg nem fogja a Sinergy eddigi
sporthoz fűződő kapcsolatát támogatni -
mondta Papp András, a cég ügyvezetője. -
Szerencsére semmi ilyenről nincs szó,
ezért is rendezhettük meg most a versenyt.
Összességében ez a hatodik iparági torna.
Az előző ötöt Pakson tartották, ám miután
erre ott már nincs lehetőség, Tiszaújváros
nyerte el a rendezés lehetőségét. A hely-
színválasztáshoz az is hozzájárult, hogy a
Sinergy Kft.-nek a megyében, illetve Ti-
szaújvárosban is több érdekeltsége van,
ezért megfelelőnek találták a helyszínt.
- Heti két alkalommal is edzünk - mondta
Áki Attila, a Paksról érkezett Atomsárká-

nyok csapat vezetője. - Fontos verseny ez,
bár az is igaz, nekünk egy tavaszi német-
országi megmérettetésen való jó szereplés
a fő célunk.

A férfi, női és vegyes csapatok 200 és 500
méteren, 10 és 20 fős hajókban mérkőztek
meg az elsőségért.
- Tiszteljük az ellenfelet, de azért számí-
tottunk a győzelemre - mondta a 200 mé-
teres távon győztes ELMÜ-ÉMÁSZ Sár-
kányessencia fantázianevű női csapat tag-
ja, Gál Emese. - Tavaly még csak vélet-
lenszerűen álltunk össze, idén már készül-
tünk a versenyre és örülünk a címvédés-
nek.
A Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület szak-
mai segítséget nyújtott a sárkányhajó
kupán.
- Nekünk ez egy kicsit újszerű feladat, hi-
szen mi főként kajakosok vagyunk, -
mondta Jancsár László, a TVSE elnöke, -
de úgy gondolom tisztességgel helytáll-
tunk és mindenki elégedett lehet a tiszaúj-
városi versennyel.
A véleménnyel nem maradt egyedül, hi-
szen az elképzelések szerint a jövőben is
Tiszaújváros ad majd helyet a VITSport
kupának.

borza

A futamok többségében szoros volt a befutó.

A VITSport nem csak a versengésről, hanem a találkozásokról, barátkozásokról is szól.

Logópályázat
A Tiszaújváros Települési Értéktár Testület feladata és külde-

tése, hogy megőrizze a város kulturális értékeit, hagyomá-

nyait, illetve számba vegye és propagálja a település helyi

értékeit.

A Tiszaújvárosi Települési Értéktár Testület pályázatot ír ki a

testület logójának megalkotására. A beérkezett pályamunká-

kat a testület által felkért bizottság bírálja el. A nyertes pálya-

munkáról a testület októberi ülésén születik döntés.

A pályázat nyertese 30.000 Ft pénzjutalomban részesül.

A logóval kapcsolatos elvárások

- legyen egyszerű, „első látásra” jól érthető, kis méretben is

jól felismerhető

- szín- és formavilága legyen jellemző városunkra

- legyen könnyen azonosítható és más hasonló logóktól jól el-

különíthető, színes és fekete-fehér megjelenési formában is.

A pályázat benyújtása

A pályázatokat jeligével ellátva, nyomtatott és elektronikus

formában is kérjük benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 1.

Cím: Hamvas Béla Városi Könyvtár, 3580 Tiszaújváros,

Széchenyi út 37.

E-mail cím: ertektar@tujvaros.hu

A részletes pályázati kiírás átvehető személyesen a Hamvas

Béla Városi Könyvtárban, illetve letölthető a www.

ertektar.tiszaujvaros.hu oldalról.

A pályázattal kapcsolatban Kitka Zsuzsa, a Tiszaújváros Te-

lepülési Értéktár Testület titkára nyújt felvilágosítást az 542-

007-es telefonszámon, illetve az ertektar@tuj-varos.hu e-mail

címen.

Évadzáró

horgászverseny

A Zabos Géza Horgász Egye-
sület 2015. szeptember 12-én
(szombaton) évadzáró horgász-
versenyt szervez a sajószögedi
Erdészeti tavon.

Program:
Gyülekezés: 7.00-tól
Sorsolás: 7.30-tól
Verseny: 8.00-11.00-ig
Mérlegelés, eredményhirdetés,
tombola: 11.00-től

Nevezési díj: 800,- Ft/fő, mely
a helyszínen fizetendő.
Mindenkit szeretettel várunk!

Makó Zoltán
versenyfelelős
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Könyvtárjubileum

Ötven esztendő könyves kincsei
Idén 50 éves Tiszaújváros könyv-
tára. Ez alkalomból tartottak jubi-
leumi ünnepséget az intézmény-
ben. Emléktáblát avattak az épü-
let homlokzatán, interaktív tárlat-
vezetéssel mehettek vissza a láto-
gatók a múltba annak a kiállítás-
nak a segítségével, melyet a köl-
csönző térben rendeztek be régi
fotókból, könyvtári dokumentu-
mokból.

Ám ez csak egy szelete annak a sok könyves
programnak, mellyel a szervezők készültek a ju-
bileumra.
Az elmúlt ötven évnek állított emléket a város
önkormányzata azzal az emléktáblával, melyet
a Hamvas Béla Városi Könyvtár homlokzatán
helyeztek el. Az ünnepélyes avatáson a város
vezetése mellett egykori és mai könyvtárosok
és olvasók is jelen voltak.
Az emléktábla leleplezése előtt a Derkovits
Kulturális Központ igazgatója, Mátyás Zoltán

köszöntötte a vendégeket, de szólt a könyvtár
kezdeti időszakáról és a ma könyvtáráról is.
Bráz György polgármester ünnepi megnyitójá-
ban történelmi áttekintést adott a város könyv-
tárának kialakulásáról, a gyárak, a tanács, majd
az önkormányzat támogatásáról, de méltatta azt
a lelkes közösséget is, amely a kultúra és köz-
művelődés születése körül bábáskodott.

A hatcsöcsűtől a mérföldkőig
Az emléktábla leleplezése után az épületben
folytatódtak a programok. Tompáné Mészáros
Hedvig, az intézmény jelenlegi vezetője a hír-
lapolvasóba invitálta a vendégeket, ahol a régi
dokumentumokkal, fotókkal tarkított kiállításon
vezette végig a látogatókat. A tárlókban, tabló-
kon elhelyezett relikviákhoz régmúlt története-
iről mesélt, a könyvtár 1965-ös megalakulásától
kezdve napjainkig.
- A Május 1. úton, a híres-neves „hatcsöcsű”
kocsma felett nyílt meg a könyvtár. Aztán át-

költözött a Bartók Béla útra, a 146-os munkás-
szálló egyik épületébe, onnan a mai Derkovits
emeletére, később az Árkádsorra, végül pedig
itt kötött ki és talált otthonára a Széchenyi úton
- sorolja a tékának helyet adó helyszíneket.
- Lakások voltak itt eredetileg az emeleten, a hat
fürdőszobából az egyikben alakították ki az első
hangtárat, a fürdőkád tetejére építve az első
zenei stúdiót - idézte fel a kezdeteket Dajkáné
Mészáros Mária egykori könyvtáros, aki az in-
tézményben töltött éveinek fontosabb esemé-
nyeit is beleszőtte visszaemlékezésébe.
De nem csak ő, több régi kolléga, vezető is meg-
osztotta gondolatait. Ki a munkahelyi közös-
ségről, ki az átépítésekről, a költözésekről me-
sélt a hallgatóságnak.
- Ez az épületrész osztott volt - mondta a felnőtt
kölcsönző könyvespolcai között sétálva Venyi-
géné Makrányi Margit egykori igazgató. - Két
szinten működött a könyvtár, legfelül a TVK
egyik vezetője lakott, a gyermekkönyvtár a
Derkovitsban volt és a hírlapolvasó is ott mű-

ködött egy darabig. Hát, azóta eltelt 35 év -
mondja, miközben végigpásztázza a hatalmas
épületet. - Mérföldkő volt a könyvtár életében
az a felújítás, ami az ezredfordulóhoz közeledve
történt. Ez az épület nem pályázati pénzből ké-
szült el, 100%-ig a város költségvetéséből, ami
nagy szó, hiszen nagyon kevés önkormányzat
tette meg azt, hogy ilyen mértékben bővítette
könyvtárát a ’90-es évek második felében. A
fenntartót dicséri ez az épület! 23 évig voltam
itt, életem legszebb időszaka volt ez, szakmailag
is nagyon sokat tanultam itt. Minden jövőbeni
könyvtárosnak azt üzenem, hogy amennyiben
teheti, kis településen kezdje pályáját, ne nagy-
városi, egyetemi könyvtárban, mert a szakma
mibenlétét egyedül itt, ilyen helyen ismerheti
meg - teszi hozzá.

Hittel, lelkesen, barátságban
Badonics Sándorné 1976-86 között dolgozott az
intézményben gyermekkönyvtárosként.

- Büszkén mondom, hogy nagyon szerettem itt
dolgozni. Gyermekkönyvtárosokként építettünk
egy olyan alapot, amire lehetett tovább épít-
kezni. Kezdetben a 400-as olvasólétszámot cé-
loztuk meg, 1986-ban pedig már 1350 gyermek
olvasója volt a könyvtárnak. Ezt úgy tudtuk el-
érni, hogy óvodásoknak, iskolásoknak külön-
böző foglalkozásokat tartottunk, érdekes, ba-
rátságos, színes környezetben, teljes hittel és
odaadással szerveztük nap, mint nap a könyv-
tári életet. Hogy milyen volt a kollektíva? Egy
nagyon lelkes, teli hittel, lelkesedéssel, meg-
újulási vággyal, akarattal és fizikai erővel, hi-
szen sokat cipeltük a könyveket - mosolyodik
el. - Emlékszem, nagyon családias légkörben
dolgoztunk. Ha kellett, egymás gyerekeire vi-
gyáztunk, drukkoltunk az esküvőre készülők-
nek, segítettünk egymásnak költözni, kávéz-
tunk, összejártunk, ismertük egymás rezdülé-
seit, azt hiszem inkább barátok voltunk, mint
munkatársak.

135-en dolgoztak itt az elmúlt 50 évben. Va-
lamennyien felkerültek a tablókra. A minden-
napokról pedig fotók mesélnek: a hírlapolva-
sóban, a pódiumműsoron, a vetélkedőn, a kiál-
lításokon, a könyvtári napokon. És, hogy ne fe-
ledjük a felújításokat, költözéseket, átépítéseket,
a bővülő szolgáltatásokat sem, ezekről is írások,
egykori újságcikkek büszkélkednek a falakon.

Emlékek, örökség
Az első kikölcsönzött könyv, a katalógusok, a
videokazettákról vetített filmek, a könyvtáro-
sok. Sokunknak sokféle emléke van.
- 20 éves voltam, amikor elkezdtem ide járni-
mondja Szabó Béláné, aki azóta is rendszeres
látogatója a könyvtárnak. - Itt, a kölcsönző he-
lyén akkor még fodrászat volt, talán egy varroda
is, és itt vettük meg az első bútorunkat, hiszen itt
bútorbolt volt. '76 óta itt vagyunk, folyamato-
san látjuk szépülni, épülni azt az intézményt,
ahová nem csak mi, hanem gyermekeink is szí-
vesen jönnek.

Varga Istvánt és feleségét megannyi könyvél-
mény köti ehhez az épülethez és egy 25 évvel
ezelőtti találkozás itt, melyből szerelem, majd
házasság lett. Nem csak a kapcsolatuk hűséges,
a könyvárhoz fűződő viszonyuk is. Hűséges ol-
vasókként ők az egyetlen házaspár, akiknek
„Örökös könyvtári tag” címet adományozott a
könyvtár.
- Élő emlékek vannak itt kiállítva, nézzük a tab-
lókat és nosztalgiázunk – mondja a férj.- Mindig
nagyon szerettem a könyveket, gyermekkorom-
ban is egy zsáknyi 3 forintos könyv jött össze,
inkább könyvet vettem mindig nyalóka helyett.
Itt vettük a bútorunkat is anno, de rengeteg
könyvet is kikölcsönöztünk az eltelt évtizedek
alatt.
- Az első emlékem az, hogy könyvtárosi állásra
jelentkezve nem találtam a könyvtárat, az utcán
érdeklődve igazítottak útba a helyi lakosok -
idézi fel emlékeit Tompáné Mészáros Hedvig. -
Az akkor és most között zongorázni lehet a kü-

lönbséget. Akkoriban nagyon zsúfolt volt min-
den helyiség, úgy emlékszem, mintha mindig
csak raktárt pakoltunk volna és emellett dol-
goztunk, fogadtuk az olvasókat. A könyvtár ál-
lománya jelenleg 123 ezer kötet, és 3-4 ezer
állandó olvasója van, nagy gondot fordítunk
arra, hogy korszerű információkat tartalmazó
dokumentumaink legyenek.
A kezdetekre visszarepítő előadások után em-
lékplaketteket, okleveleket adtak át a könyvár
egykori és mai dolgozóink és azoknak is, akik
az elmúlt 50 évben segítették, támogatták a
könyvtárat. Majd egy időkapszulába zárták a
jelen „könyvtáros kincseit”, örökül hagyva azo-
kat a jövő nemzedékének.
- Egy toll, ami 35 éve ott lapul az egyik könyv-
tári fiókban, de emléklapok, fotók, olvasók írá-
sai is bekerültek, no és egy pendrájv, rajta az
elmúlt 50 év történetével - mutatja a vendégek-
nek az intézmény vezetője. - Reméljük szép em-
lékeket hagyunk örökül azoknak, akik majd 50
év múlva felnyitják ezt az időkapszulát.

bertaFotók, dokumentumok öt évtizedről.

Olvasók és könyvtárosok együtt emlékeztek.

Üzenet a jövőnek az időkapszulában.

Carlos Ruiz Zafón spanyol írótól származó idézet szerepel az emléktáblán.
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Az Énekszó Baráti Kör
szeretettel vár minden érdeklődőt

2015.szeptember 13-án 17:00 órakor a
Szent István szobor előtti térre,

magyar szerzők magyarul énekelt művei-
ből összeállított koncertre.

Műsor:
- Énekszó Baráti Kör kórusműveket ad elő (magyar szerzők
művei magyarul).
- A Club ’96 két fiatal művésze magyar dalokat énekel.
- Énekszó Baráti Kör háromtagú formációja hangszeres kísé-
rettel magyar dalt ad elő.
- Tiszaújvárosi szerzők darabjai - két tiszaújvárosi szerző egy-
egy műve.
- Megemlékezés jelentős szerzőkről, előadókról: Cseh Tamás
egyik dala.
- Megemlékezés jelentős szerzőkről, előadókról: a Kolinda
együttes egyik dala a 40 éves évfordulójuk tiszteletére.
- Énekszó Baráti Kör hattagú formációja magyar dalt ad elő.
Énekeljünk együtt!

A rendezvény szervezője
az Énekszó Baráti Kör

Állattartás, fegyverforgatás

A hajdúk Tiszaszederkényben
Először szervezik meg a Ti-
sza-szigeten a Hajdúk a Szi-
geten rendezvényt, melyet az
előkészítés idején Hajdúvá-
rosok találkozójaként is ne-
veztek.

Dr. Kákóczki Balázs történésztől - aki te-
lepülésünk várossá nyilvánításának 50.
évfordulója alkalmából könyvet ír Tisza-
szederkény múltjáról - e hajdú gyökerek
és hagyományok felől érdeklődtünk.
- Azt minden tiszaújvárosinak illik tudnia,
hogy Szederkény újjászületése a hajdúte-
lepítésnek köszönhető, melyet köztudottan
Lorántffy Zsuzsanna hajtott végre 1651-
ben. Mi állt e nagy jelentőségű esemény
hátterében?
- Szederkény, hasonlóan több környékbeli
településhez, a török időkben hódoltsági
terület volt, és a falu az állandó dúlás,
fosztogatás és járványok miatt többször is
elnéptelenedett. A fejedelemasszony, mint
Ónod szülötte és birtokosa, igen szívén vi-

selte a környék sorsát. Mivel a török ve-
szély a 17. század derekán még korántsem
múlt el, sőt, a harc a törökök és a császá-
riak között egyre csak fokozódott, ezért a
fejedelemasszony kiváltképp fontosnak
tartotta, hogy az elpusztult falvakat újra-
szervezzék, ismét benépesítsék.
- Miért éppen hajdúk érkeztek?
- A kezdeményezést több indokkal is ma-
gyarázhatjuk. Az állandó háborúk, járvá-
nyok és kilátástalanság miatt igencsak
megfogyatkozott a népesség, így szükség
volt új telepesekre, akik folytatják a ter-
melést, de oly módon, hogy ismerik a
helyi termelői viszonyokat, vagyis értenek
a földműveléshez, és főleg az állattartás-
hoz. Fontos szempont volt az is, hogy
olyanokat telepítsenek le, akik jártasak a
fegyverforgatásban, vagyis akik képesek
megvédeni a földet és az állatállományt a
török portyázóktól és a császári rekvirá-
lóktól. Így esett a választás a fegyveres
marhapásztorokra, vagyis a hajdúkra, a-
mely harcokban edzett, küzdelmes élethez
szokott népréteg volt.
- Milyen körülmények várták őket?
- Szederkény környéke kiváltképp ked-
vező volt a beköltözők számára, hiszen
rendelkezett az állattartáshoz ideális lege-
lőkkel, ugyanakkor a falu kellő védelem-
mel is el volt látva. Északról és keletről
folyók, nyugatról pedig az ónodi vár őr-
ködött a terület felett. A telepítés Ónod
számára is előnyös volt, hisz országvédő
feladataik mellett a Rákóczi birtokokat is
védték, persze számos kiváltság fejében.
Szederkénybe végül 32 hajdúcsalád ke-
rült, akiknek feladatait és kiváltságait
külön szabadalomlevél rögzítette. Egyéb-
ként e hajdúcsaládok leszármazottainak jó
része még ma is Szederkényben él.
- Melyek a - mondjuk így - igazi hajdúte-
lepülések? Gondolom, többségük neve is
elárulja ezt.
- A Lorántffy Zsuzsanna-féle hajdútelepí-
tés természetesen nem volt egyedi, és a 17.

században több hajdútelepülés is kialakult:
Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Polgár,
Berettyóújfalu, Derecske, Nyíregyháza. A
hajdútelepítés kiterjedését azért fontos ki-
emelni, mivel a környéken, tágabb érte-
lemben Magyarország észak-keleti részén
- Hajdúság, Bihar - élő számos család és
közösség identitása a hajdú gyökerekben
és tradíciókban található meg. A termé-
szetföldrajzi viszonyok mellett, vagyis
hogy egy helyen élünk, és egy levegőt lé-
legzünk be, a hajdú gyökerek kapcsolják
össze az itt élőket, tehát például a polgári-
akat, a tiszaszederkényieket - és rajtuk ke-
resztül a tiszaújvárosiakat -, vagy éppen a
hajdúszoboszlóiakat.
- Melyek a legismertebb gyökerek, hagyo-
mányok?
- A hajdú hagyományok az egykori kato-
nai életforma jellegét tükrözik. Ezeknek
egy része emléktöredék, egy részük mon-
da. Mivel a határt védték, ezért sok olyan
történet maradt meg, amelyek a török tol-
vajok és martalócok legyőzéséről vagy
nyugtalanításáról szólnak. Hőseik a való-
ságban is élt hajdúkapitányok, például
„Csavarga” Hajdú Mihály vagy Bakó Já-
nos voltak. De a hajdú tradíciót képezik a

különböző romok, sáncok, palánkok és
templomvárak is. Utóbbiak legnevezete-
sebb darabja talán a nagyszalontai csonka-
torony. Hajdúszoboszlón ismert az esti
kolompolás szokása, amelyet a helyiek
szintén hajdú gyökerekkel magyaráznak.
Többféle hajdútáncot - fegyvertáncot - is
ismerünk, amelyeket a hajdúk rácellenes
magatartására vezethetünk vissza. Idehaza
például a kanásztáncnak voltak a képvise-
lői, amelyet néha valódi hajdúfegyverek-
kel, vagyis karddal, fokossal és baltával
táncoltak, de később már használtak boto-
kat, szalmaköteget, vagy kendőket is. A
hajdúk zenéjének jellegzetes hangszerei a
duda, a töröksíp és a dob volt. A források
a hajdútáncok heves, dobogós jellegét,
szinte akrobatikus guggolós, földhöz la-
pulós mozdulatait emelik ki. A hajdú élet-
mód és tradíciók az írókat is megihlették.
Ezek közül Dankó Imre: A hajdúnánási
testhalom mondája és a hajdúk eredete
(1956) című munkáját érdemes kiemelni,
amely a szűkebb környékünkkel foglalko-
zik. Ferenczi Imre pedig a török kor hajdú-
bihari emlékeit dolgozta fel.

F.L.

A hajdúk kiválóan értettek a fegyverforgatáshoz.

A fejedelemasszony szobra Tiszaszeder-
kényben.

A „hajdu” szó eredete bizonytalan, a legelfogadottabb nézet szerint a régi „hajtó”
szóból alakult ki.
Ma már szinte meseszámba megy, ha azt állítjuk, hogy a XVI. században, amikor az
ország java részét a török uralta, egy-egy heti vásárra négy-ötezer magyar marhát
hajtottak fel Bécsbe. A hajtók dolga volt a marhák megvédelmezése.
Az utak bizonytalanok voltak, főleg a hódoltság idején; nemcsak rablók, hanem urak
és parasztok is lesték a vonuló marhacsordákat, s ha csak egy harapást tettek a ve-
tésben, vagy ha az útról csak egy lépést letértek, bírságolták a gazdákat. Ilyenkor
aztán nagyon is elkeltek a jó markos hajtók vagy hajdúk, ahogy őket később nevez-
ték.
Száz és száz okirat szól azokról a valóságos csatákról, melyeket a hajtók vívtak a tá-
madóikkal, vagy azokról, melyeket harci vágyból ők maguk idéztek elő. Fegyverük
kezdetben nagy, csomós husáng volt, a XVI. században azonban már puskát és kar-
dot is hordtak.
Érdemes megemlíteni, hogy már a XVI. században sok hajtó végleg abbahagyta mes-
terségét és katonáskodásból élt. A marhahajtók adták az „anyagot” a hajdúsághoz,
mint gyalog katonasághoz még a tizenhetedik században is.

Hajtóból hajdú

A hajtók - hajdúk - dolga volt a marhák védelmezése.

kronika@tiszatv.hu

Angliában jártunk

A nyáron egy busznyi tiszaújvárosi kazinczys és hunyadis diák
elindult Nyugat-Európába. Az úticél egy gyönyörű dél-angliai
tengerparti kisváros, Broadstairs volt. Útközben nem hagyhattuk
ki a brüsszeli főteret és persze a pisilő kisfiú szobrát sem. Komp-
pal átkelni a csatornán sokunk számára újdonság volt, először
szinte megijedtünk a hatalmas járműtől. Aztán gyorsan feltalál-
tuk magunkat és Dovertől már vendéglátó családjaink miatt iz-
gultunk. Meg fogom érteni őket? Milyen házban fogunk lakni?
Lesz gyerek, kutya, macska? Ilyen kérdésekkel vágtunk neki va-
sárnap este Broadstairsnek. Szerencsére mindenki jól érezte ma-
gát a kisvárosban, ahol rengeteg külföldi diák tanult a nyáron. A
zegzugos kis utcák, a tengerpart a színes kunyhókkal, a kis ét-
termek és a város hangulata rabul ejtett minket. A hét nagyon
gyorsan eltelt, egy percig sem unatkoztunk. Délelőttönként
nyelviskolába jártunk, új értelmet nyert az A2, B1, B2, C1 szint,
mert tudásunkról a hét végén bizonyítványt kaptunk. A délutáni
és esti programokat is a KSE (Kent School of English) nyelvis-
kola szervezte. Karaoke, mozi, tengerparti séta, bowling, város-
felfedező kvíz, diszkó, színjátszás, strandröplabda, homokváré-
pítés, még felsorolni is sok. Minden programon nagyon jól érez-
tük magunkat és észre sem vettük, hogy közben mennyit tanu-
lunk. Gyorsan alkalmazkodtunk az angol iskolásokhoz, akikkel
együtt a parkban, a füvön ülve pihentünk és ebédeltünk. Megis-
mertünk tipikus angol ételeket, természetesen a fish and chips
sem maradhatott ki.
Egy délután megnéztük a hatalmas canterbury székesegyházat
és találtunk néhány tipikus angol ajándékot is. Sandwichben a
legérdekesebb a Nevenincs kávézó volt a Nevenincs utcában.
Szombaton London nevezetességeit tekintettük meg, amelyek-
ről már sokat tanultunk, de élőben látni azért mégis más volt:
Tower, Parlament, Big Ben, Westminster apátság, őrségváltás a
Buckingham palotánál, Trafalgar tér, Lovasőrök parádéja, Tower-
híd. Rengeteg szelfi készült a piros telefonfülkékkel, az őrökkel
és a híres épületekkel a háttérben. Délután alig vártuk, hogy fe-
lülhessünk a London Eye-ra. A várakozásainkat is felülmúlta a
félórás utazás, ahol London a magasból tárult a szemünk elé.
Vasárnap Párizs következett: a Notre Dame, a Szajna, a Mont-
marte-n a Sacré Cur-bazilika, a Diadalív és a Champs-Élysées
boltjai is nagyon tetszettek, de a nap fénypontja mégis az Eiffel-
torony volt. Megérte a sorban állást, lépcsőzést, liftezést a léleg-
zetelállító látvány.
A hosszú buszozást nem sírjuk vissza, de abban megegyeztünk,
hogy bármikor visszamennénk. Köszönjük Emese néninek, hogy
megszervezte nekünk ezt az utazást és tanárainknak: Enikő né-
ninek és a két Adrienn néninek, hogy elkísértek bennünket!

A Kazinczy és a Hunyadi diákjai

Bármikor visszamennének...
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A Tisza TV műsora
Szeptember 10., csütörtök

9:00 Héthatár: Véget ért a strandszezon - Reform közkonyha
- Urbanizálódott galambok - Ebek tilosban - Jabil toborzó -

Érzékeny észlelések - Sport
09:15 Hétről-Hétre: Ovinyitány - Őszi kulturális kínálat -

Hajdú múlt - Sárkányhajóban a villamosipar
(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Szeptember 14., hétfő
18:00 Sporthétfő: A Tiszaújváros - Jászberény NB III-as baj-

noki labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről
Szeptember 16., szerda

18:00 Héthatár: Hittanoktatás - Magyar dal - Évadzáró horgá-
szok - Ruhabörze - Támogatások iskolásoknak - Sport

18:15 Hétről-hétre: Gombászkodjunk!- Hajdúk a Szigeten -
DSE rajt

Szeptember 17., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

A Derkovits Kulturális
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Unhauzerné Ortó Mária üvegképeinek kiállítása a kulturális
központ félemeletén.
Látogatható szeptember 22-ig.
Hamvas Béla Városi Könyvtár
Szeptember 1. - december 31. „50 éves a város könyvtára”
emlékkiállítás. A kiállításon eredeti dokumentumok, tárgyak
és fotók segítségével idézzük fel az elmúlt 50 évet. Megte-
kinthető a könyvtár nyitvatartási idejében. Helyszín: a könyv-
tár földszintje.
Tiszaszederkényi fiókkönyvtár
Szeptember 15. (kedd) 16.00 óra: Helyismereti Kör fog-
lalkozása. Orvosság helyett gyógynövény - régi idők házi
gyógymódjairól, betegségekről, sérülésekről. Helyszín:
Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Városi Kiállítóterem
Érzékeny észlelések. Papp Edit képzőművész kiállítása. Lá-
togatható szeptember 30-ig.

1970 szeptemberében Leninvárosban a középis-
kolák is megkezdték a tanévet. A mostani Eötvös
akkor még egy másik nevet, a máig sokak számára
ismerősen csengő Kun Béláét viselte magán.
„A leninvárosi Kun Béla gimnáziumban és szak-
középiskolában az idén 472 tanuló látott munká-
hoz. Bodnár János igazgató tájékoztatása szerint,
a tanévkezdés jól sikerült. A tárgyi és személyi fel-
tételek egyaránt kedvezőek.”
Az iskola az akkori kor színvonalát tekintve való-
ban modern volt - akárcsak a város és a TVK -, jól
felszerelt laboratórium és műhelyek segítettek
azoknak a kinevelésében, akik a remények szerint
a későbbiekben majd a város iparában helyezked-
nek el és itt, az akkori Leninvárosban találnak majd
otthonra. Ez jelentős részben sikerült is, hiszen
máig sok ember - legyen aktív vagy már nyugdíjas
- szeretettel emlékezik vissza a „kunbélás” időkre.
„Az iskola tanári karában négy új nevelő kezdte el
a munkát. Jelenleg 27 tanár (hét műszaki képzett-
séggel rendelkező nevelő) oktatja a hallgatókat.”
Az iskola mintegy harmadát az elsősök tették ki.
„Az új tanévben összesen 170 első osztályos diákot
vettek fel a két középiskolába, míg a kollégiumban

145-en kaptak helyet. Jelentős eredménynek szá-
mít, hogy a fiúkollégiumban az idén hússzal bővült
a férőhelyek száma.” A jövő héten ismét szemléz-
getünk!

borza

Kunbélás tanévkezdet
45 éve történt

MÁS-KÉP
Amatőr képző-és iparművészeti tárlat
A Nemzeti Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Irodája és a tiszaújvárosi Derkovits Kulturális Központ
közösen rendezi meg 2015. október 7. és november 24. között
Tiszaújvárosban, a Derkovits Kulturális Központ Városi Ki-
állítótermében (Barcsay tér 2-4.) az első megyei amatőr
képző- és iparművészeti tárlatot.
A tárlat nyitott, a tartalmi és tematikai sokszínűség megőrzése
mellett elsősorban az amatőr alkotók számára kínál bemutat-
kozási lehetőséget. A kiállítás képet ad a megyében és a felvi-
déken élő amatőr alkotók tevékenységéről.
Az eseményen részt vehet minden Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében élő amatőr képző- és iparművész, alkotónként -
műfaji és tematikai megkötések nélkül - összesen három darab
művel, melyet kiállításra kész állapotban kell beadni (grafi-
kákat keretezve, vagy 50x70 cm, vagy 70x100 cm üveggel el-
látva, festményeknél a maximális méret: 150 cm x 150 cm).
A műtárgyakat 2015. szeptember 21-22-23-án 10-18 óra kö-
zött lehet leadni a Derkovits Kulturális Központban (Tiszaúj-
város, Széchenyi út 2.).
Az amatőr alkotók számára szeptember 23-án a zsűri tagjai
szakmai konzultációt tartanak.
A kiállításra alkotóközösségek jelentkezését is várjuk.
A műveken maradandóan fel kell tüntetni az alkotó nevét,
címét, a mű címét, méretét, technikáját és az alkotás évét.
Információ: kovacs.aniko@nmi.hu.
Telefon: 30-928-2774.
www.nmi.hu

Az ifjúsági majorette csoportba 12 éves
kortól, a gyermek csoportba 7-9 éves kor
között, a mini majorettekhez 3 éves kor-
tól várja Bognár Imre majorette oktató a
tánc és botforgatás iránt érdeklődő lá-
nyokat.
A Kisbocskor Néptáncegyüttes a mo-
zogni, játszani, énekelni és táncolni sze-
rető fiúkat, lányokat várja 3 éves kortól.
A vidám hangulatú csapatban az inten-
zív mozgást, a hagyományok elsajátítá-
sát Farkasné Molnár Anna és Farkas
László, a Magyar Állami Népi Együttes
táncosai garantálják.
A Derkovits Fúvószenekar zenei előkép-
zettséggel rendelkező gyermekek és fia-
talok jelentkezését várja 10-11 éves kor-
tól. Ha a közös muzsikálás élményére
vágysz, itt a helyed. Zenekarvezető:
Arnóczky Zoltán karnagy.

A 8-10 éves korú, kézművesség iránt ér-
deklődő fiatalokat a Százszorszép Kéz-
műves Szakkör várja. A természetes a-
nyagok ismeretén túl a felhasználásuk
fortélyaival és a tárgyalkotás örömeivel
ismerkedhetnek meg az érdeklődők Fü-
redi Zsuzsanna népi kismesterség oktató
irányításával.
A Bokréta Citerazenekar zenei előkép-
zettséggel rendelkező fiatalok jelentke-
zését várja 14 éves kortól. Ha érdekel ez
a ma ritka hangszer, a néphagyomány
ápolása, őrzése, akkor itt az alkalom,
hogy egy családias hangulatú csapat
tagja lehess. Művészeti vezető: Oláh
Dezső.
Bővebb információ kérhető a Derkovits
Kulturális Központban személyesen,
vagy telefonon: 49/542-005.

A Derkovits Kulturális Központ
művészeti csoportjai várják az új tagok jelentkezését!

Szezonnyitó kiállítás

Érzékeny észlelések, képeken, ékszereken
Papp Edit gyermekkora óta
alkot, saját bevallása szerint
csak az anyag és a téma vál-
tozott az évek alatt.

Munkáiból többször nyújtott ízelítőt a mű-
értő közönségnek a Városi Kiállítóterem-
ben, ám önálló tárlattal most mutatkozott
be először.
- Pasztellképek és ékszerek, illetve egy
szobor alkotja a kiállítás anyagát - mondta
a művész. - Ezeket nem lehet egy témakör
köré csoportosítani, ám a célja mind-
egyiknek az, hogy érzelmeket váltson ki a
szemlélőből.
Papp Edit az egykori Arany János Általá-
nos Iskola rajztagozatán kezdte képzőmű-
vészeti tanulmányait, melyet a Nyíregy-
házi Művészeti Szakközépiskolában foly-
tatott, ahol 2007-ben szobrász szakmai bi-
zonyítványt szerzett.
- Szeretem a természetet és a természetes
anyagokat, - vall önmagáról - ezért is a
természet ihlet meg a legtöbbször.
Kiállítása, mely az Érzékeny észlelések
címet viseli a Városi Kiállítóterem őszi
szezonnyitója is egyben. De nem csak
ebből a szempontból nyitány, hiszen bár
Papp Edit munkáival már találkozhattak
az érdeklődők, Tiszaújvárosban ez az első
önálló tárlata.
- Az első, bármi legyen is az az ember éle-

tében, mindig különlegesebb és emléke-
zetesebb, mert egyedi ízt ad neki az, hogy
ilyen még nem volt - mondta köszöntőjé-
ben Tokaji Edit az önkormányzat Okta-
tási, Művelődési, Egészségügyi, Szociális
és Sport Bizottságának alelnöke. - Ráadá-
sul annak is az ígéretét hordozza, hogy el-
kezdődik majd egy új fejezet, az elsőt
követi majd a többi, ami egy művész szá-
mára egyenlő a pályája kiteljesedésével.

A művész elmondta, új szenvedélye az ék-
szerkészítés.
- Nagyon sok minden van, ami érdekel,
ami foglalkoztat - mondta. - Ezekkel el-
kezdek foglalkozni, és aztán, hogy meg-
marad-e, az már a jövő zenéje.
Papp Edit képei és kézműves alkotásai
szeptember 30-ig láthatók a Városi Kiál-
lítóteremben.

borza

Érzékeny észlelések pasztellképeken.
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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) közös-
sége segíteni tud.
AA gyűlés Tiszaújvárosban: Magyarok
Nagyasszonya plébánia közösségi terem,
Szent István út 20. Szerda, 17 óra.
Telefon: Csaba 06/70-676-53-01.

Columbian
Tiszai Koromgyártó Kft.

munkatársat keres
Tiszaújváros és vonzáskörzetéből rendszerkezelő munkakör betöltésére

Elvárásaink:

- legalább középfokú szakirányú végzettség (érettségi, technikum)

- (vegyipari, villamosipari, műszerész, gépész)

- számítógép felhasználói szintű ismerete

- önállóan és csapatmunkában történő munkavégzés

- flexibilis, jó problémamegoldó képesség

- fizikai terhelhetőség

Előny:

- kazángépész, turbinagépész, targoncavezetői, emelő gépkezelői és teher-

kötözői tanfolyami képzettségek

- hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

A jelentkezők szakmai önéletrajzát az iskolai és egyéb végzettséget igazoló

okiratokkal együtt 2015. szeptember 25-ig levélben vagy e-mailen az alábbi

címre várjuk:

Columbian Tiszai Koromgyártó Kft.

3581 Tiszaújváros, Pf.: 61. (TVK Ipartelep)

attila.nagy@adityabirla.com



Dévay Márk a dobogómásodik fokára futotta fel magát.
Fotó: Fróna Judit
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ASportcentrum
eseményei

Szeptember 11. péntek
Kosárlabda
17.00 Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK – Salgótarján

barátságos mérkőzés
Játékcsarnok

19.00 Kolozsvár – Spisska Nova Ves barátságos mérkőzés
Játékcsarnok

Szeptember 12. szombat
Labdarúgás
10.00 Bozsik torna U11, U13

Füves edzőpálya
Műfüves edzőpálya

16.30 TFCT- Jászberényi FC NB III-as bajnoki mérkőzés
Labdarúgó stadion

Kosárlabda
09.30 Salgótarján - Spisska Nova Ves barátságos mérkőzés

Játékcsarnok
11.30 TT Phoenix KK – Kolozsvár barátságos mérkőzés

Játékcsarnok
15.30 Salgótarján - Kolozsvár barátságos mérkőzés

Játékcsarnok
17.30 TT Phoenix KK – Spisska Nova Ves

barátságos mérkőzés
Játékcsarnok

Labdarúgás

Elszalasztott lehetőség
Az őszi szezonban eddig még
győzelem nélkül álló, mind-
össze egy pontot szerzett nyír-
bátoriak otthonába látoga-
tott az NB III Keleti csoport-
jának 6. fordulójában a Ter-
málfürdő FC Tiszaújváros e-
gyüttese.

A hazaiaknál az eddigi nem várt rossz sze-
replés miatt a találkozó előtt edzőváltás
volt, Kovács János helyett ideiglenesen az
U19-es csapat trénere, Tóth Tibor dirigálja
a csapatot.
Nyírbátor FC - Termálfürdő FC Tiszaúj-
város 1-1 (0-0)
Nyírbátor: 150 néző, V.: Takács (Csatári,
Flinta)
Nyírbátori FC: Tóth-Baglyos (Ráti), Ben-
kő, Gál, Lipcsei, Fabu, Boros, Soós (Ba-
gi), Török (Nagy), Ambrusz, Terdik.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth-An-
dorkó, Czégel, Fodor, Molnár F. (Polényi),
Sigér, Kerekes, Angyal, Hussein, Katona,
Bussy (Kovács).
22. perc: Egy tiszaújvárosi kontratáma-
dást követően Angyal kilépett a védők kö-
zött és egyedül vezette a labdát Tóth
kapujára, a tizenhatos vonala előtt Lipcsei
utolérte és hátulról lerántotta. A megmoz-
dulás azonnal piros lapot ért.
50. perc: Egy bal oldali szögletrúgást kö-
vetően a tiszaújvárosiak nem tudtak fel-

szabadítani a kapujuk előteréből és a
szemfüles Fabu mintegy öt méterről la-
posan a hálóba lőtt. 1-0
65. perc: Egy jobb oldalról belőtt labda
nagy ívben hullott a hazaiak tizenhatosán
belülre, ahol középen érkezett Hussein
Shadi és tizenegy méterről a bal alsó sa-
rokba lőtt. 1-1
Az NB III-as mezőny eddig látott talán
leggyengébb csapatával játszott a tiszaúj-
városi együttes, ráadásul az első félidő fe-
létől emberelőnyben. Ennek ellenére nem
sikerült elhozni a három pontot Nyírbá-
torból, sőt a végén még az egyenlítésért is
meg kellett szenvedni. A küzdeni akarás-
sal ezúttal sem volt probléma, de a sok
rossz, pontatlan átadás, körülményes meg-
oldások, taktikai fegyelmezetlenségek a
döntő pillanatokban a koncentráció hiá-
nya, megbosszulta magát. A későbbiekben
még hiányozhat ez az eltékozolt két pont.
Tóth Tibor, megbízott edző: Férfias küz-
delem, minden nehézségünk ellenére az
egy pontnak is tudunk örülni.
Bocsi Zoltán, vezetőedző: Az akaratban
fölénk növő hazaiak még 10 emberrel is
rászolgáltak az egy pontra.
További eredmények:
FC Hatvan - Putnok FC 1-1
Kazincbarcika SC FC - Tállya KSE 4-0
Rákosmente KSK - Somos SE 1-1
Nyíregyháza Spartacus SFC - Ceglédi
VSE 4-2

DVSC-DEAC II. - Felsőtárkány-
Mezőkövesd Zsóry 2-0
Jászberényi FC - ÚJPEST FC II. 0-1
DVTK II. - Cigánd SE 0-4
Következik a 7. forduló:
2015.09.12., szombat, 16:30
Somos SE - Kazincbarcika SC FC
Tállya KSE - FC Hatvan
Felsőtárkány-Mezőkövesd Zsóry - Nyír-
egyháza Spartacus FC
Ceglédi VSE - Nyírbátori FC
Termálfürdő TFC Tiszaújváros - Jászbe-
rényi FC
Cigánd SE - Rákosmente KSK
2015.09.13., vasárnap 11:00
Újpest FC II. - REAC
2015.09.13., vasárnap 16:30
Putnok FC - DVSC-DEAC II.
Szabadnapos: DVTK II.

Két vereség a hétvégén

Mindössze két tiszaújvárosi utánpótlás
csapat lépett pályára a hétvégén. A hazai
környezet ezúttal nem jelentett előnyt, a
kazincbarcikai fiatalok, ha minimális kü-
lönbséggel is, de megnyerték a találkozó-
kat.
Az eredmények:
U19 TFCT - KBSC FC 1-2
U17 TFCT - KBSC FC 0-1

Kajak-kenu

Sárkányok és sprinterek
Két verseny, két napon, egy
helyszínen, hűvös, esős idő-
ben. A városi Dísztó adott ott-
hon szombaton a IX. Sulisár-
kányok régiós iskolai sár-
kányhajó versenynek, ahon-
nan az évfolyamok első he-
lyezett csapatai a Sárkány-
hajó Magyar Nagydíj és Suli-
sárkány verseny sukorói dön-
tőjébe jutottak.

Valamennyi évfolyamon a tiszaújvárosi
Hunyadi iskola egységei végeztek az élen.
A győztes csapatok:
4. évfolyam: Vízisiklók, 5. évfolyam: A
víz ördögei, 6. évfolyam: Bosszúállók, 7.
évfolyam: Redbull Sárkányok, 8. évfo-
lyam: Takarító KFT.
Másnap negyedik alkalommal lapátoltak
az utánpótlás korú kajakosok a TKKSE
által rendezett hagyományos őszi Sprint-
versenyen. A 7 éves kezdő korosztálytól
az ifjúsági világbajnokig bezárólag igen
széles volt az indulók palettája. Ezúttal 24
versenyszámban osztottak érmeket a ren-
dezők, az idén a Sprint Aréna kupát, azaz
a legeredményesebb egyesület díját a ren-
dező Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sár-
kányhajó Egyesület nyerte, a hajdúnánási-
ak és a miskolciak előtt.
A győztesek:
Kenu MC: Kőszegi Ákos TKKSE, Kenu
C1: Kőszegi Milán TKKSE, Kenu női:
Farkas Andrea TKKSE, MK-1 női kajak
előkészítő 0. évfolyam 2007: Nagy Luca

TKKSE, MK-1 női kajak előkészítő 0. év-
folyam 2007: Oláh Enikő HDDSE,
MK-1 női kajak előkészítő 0. évfolyam
2006: Utassy Melinda TKKSE, MK-1
férfi kajak előkészítő 0. évfolyam 2007:
Mircse Zoltán Iván HDDSE, MK-1 férfi
kajak gyermek I. 2005: Kórik Ákos
TKKSE, MK-1 férfi kajak gyermek I.
2004: Takács Márton TKKSE, MK-1 női
kajak gyermek I. 2005: Horváth Maja
HDDSE, MK-1 női kajak gyermek I.
2004: Bíró Eszter TKKSE, MK-1 férfi
kajak előkészítő 0. évfolyam 2006: Mak-
rányi Gábor TKKSE, MK-1 női kajak
gyermek II. 2003: Máró Anna HDDSE,
MK-1 férfi kajak gyermek II. 2003:

Galgóczy Olivér TKKSE, K-1 női kajak
kölyök III. 2002: Makrányi Gréta
TKKSE, K-1 férfi kajak kölyök III. 2002:
Tarcsi Levente MVSC, MK-1 férfi kajak
kölyök III. 2002: Bónis Ádám HDDSE,
K-1 férfi kajak serdülő VI. 1999: Erős
Patrik TKKSE, MK-1 női kajak kölyök
III. 2002: Makrányi Gréta TKKSE, K-1
női kajak kölyök IV. 2001: Kovács Mirtill
TKKSE, K-1 férfi kajak kölyök IV. 2001:
Szűcs Dániel MVSC, K-1 férfi kajak ser-
dülő V. 2000: Schadt Martin MVSC, K-1
férfi kajak ifi VII. 1998: Mannheim
Krisztián TKKSE, K-1 női kajak ifi V.-VI.
Somodi Viktória TKKSE.

A sprintversenyek, akárcsak a nagyoknál, szoros befutókat hoztak.

Triatlon

A szlovéniai Bledben megrendezett ETU Triatlon
Junior Európa-kupán kimagaslóan szerepeltek a
TVK-Mali TK versenyzői, akik közül Dévay Márk
a dobogó második fokára állhatott fel.

A szeptember harmadik hétvégéjén Chicagóban megrendezendő
junior világbajnokságra való felkészülés részeként, a franciaor-
szági magaslati edzőtáborból éppen csak „beesett” a viadalra
Dévay Márk és Lehmann Bence. Mindketten jó formában verse-
nyeztek, az élbolyban helyezkedtek el a kerékpározás közepéig.
Ekkor Bence egy bukást kikerülendő, „elhagyta az utat”, majd
fél perces hátránnyal követte az elsőket a depóba. Márk a futás
során végig a későbbi győztessel harcolt, a svéd Erik Sandör az
utolsó 800 méteren fordította a maga javára a küzdelmet. Bence
a futás első felében érte utol az első bolyt, ahol a bronzéremért
hajrázhatott, de ezúttal a negyedik hely jutott neki. A még ifjú-
sági korú versenyzőket a zord időjárás - szakadó eső, 12 fok -
miatt kissé kaotikussá váló kerékpározás megviselte, de tapasz-
talatszerzésre így is kiválóan alkalmas volt a rangos nemzetközi
erőpróba.

Ezüstös Márk

Kosárlabda

Újra pályán a Phoenix
Lassan egy hónapja mekezd-
te felkészülését az új bajnoki
idényre a Tiszaújvárosi Ter-
málfürdő-Phoenix KK NB I/B-s
kosárlabda csapata.

Az edzéseket továbbra is a Brunyánszky
István, Szendrey Zsombor edzőpáros irá-
nyítja. A keretben már nem szerepel Kót-
hay László és Berta Dániel, ők távoztak az
egyesülettől. Vállműtétje után lábadozik
Joó Tamás, aki csak az év végén kapcso-
lódhat be a munkába. Rehabilitációs edzé-
seket végez már az áprilisban szalagsza-
kadással megműtött Pöstényi Zoltán. Visz-

szatért viszont Egerből tanulmányai befe-
jezését követően Pongrácz Gergely, Sop-
ronból pedig Szabó Norbert. Ukrajnából
sikerült leigazolni a korosztályos váloga-
tott Osnach Alexandr-t. Négy fiatal érke-
zett Nyíregyházáról Szondi Á-kos, Czura
Attila, Oláh Zoltán és Vida Zol-tán. A to-
vábbi névsor: Benőcs Dávid, Magyar Lász-
ló, Varga Ádám, Kovács Zoltán, Szeiber-
ling Máté, Keresztesi István, Kovács Bence,
Bartovics Ákos, Kilyen Örs. A 149-szeres
válogatott nyíregyházi szakmai igazgató,
Sitku Ernő elfoglaltságától függően to-
vábbra is a csapat rendelkezésére áll.

A csapat első megmérettetése a hétvégén
lesz a Phoenix tornán, ahol a házigazdá-
kon kívül részt vesz a román másodosz-
tályban játszó Kolozsvár, a szintén máso-
dik vonalbeli osztálytárs, Salgótarján, va-
lamint a cseh extraligás Spisska Nova Ves
is. Az alapszakasz sorsolása már elkészült,
jelenleg az időpontegyeztetések folynak.
Az már biztos, hogy október 3-án, az első
fordulóban a Budapesti Honvéd otthoná-
ban vendégeskedik a Phoenix, a hazai kö-
zönség előtt pedig október 16-án mutatko-
zik be a Brunyánszky legénység a MAFC
ellen.

Próbaolimpia

Tesztelték Riót
A Magyar Kajak-Kenu válogatott tesztversenyen
vett részt a jövő évi olimpia helyszínén Rio De
Janeiro-ban.

A magyar csapatban helyet kapott a TVSE két kiválósága, Mol-
nár Péter és Váczi Anita is. A pár héttel ezelőtt világbajnoki
aranyérmet szerzett Molnár Péter-Tótka Sándor duó K2-200 mé-
teren ezúttal ezüstérmet szerzett. Molnár Péter elindult K1-200
méteren is, ahol az ötödik helyen érkezett a célba. Váczi Anita a
parakenusok K1 „A” 200 méteresek mezőnyében kiválóan sze-
repelt, a milánói VB 5. helye után ezúttal negyedik lett. A ma-
gyarok egyébként egy arany- és három ezüstéremmel zárták a
braziliai próbaversenyt.
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Autóbuszjáratok a
„Hajdúk a Szigeten”

rendezvényre
2015. szeptember 12.

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy a Tisza-szigeten megrendezendő „Hajdúk a Szige-
ten” rendezvényre ingyenes autóbuszjáratokat indítunk az
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. közszolgáltató
által az alábbi menetrend szerint:
Gyorsjárat (menetidő 10-15 perc):
Autóbusz pályaudvarról indul: 12:30 – 22:30 óráig óránként
(az utolsó járat 22:30 órakor indul).
Útvonal: Autóbusz pályaudvar – Kazinczy út (Hotel) – Széche-
nyi út (Üzletsor) – Tisza-sziget.
Visszafelé a Tisza-szigetről indul: 13:00 – 23:00 óráig min-
den egész órában (utolsó járat 23:00 órakor indul).
Tiszaszederkény – Tisza-part városrészt érintő járatok (menet-
idő 20-25 perc):
Autóbusz pályaudvarról indul: 12:00, 16:00
Útvonal: Autóbusz pályaudvar – Bethlen G. út – Széchenyi út
(Üzletsor) – Rózsa út – Szederkényi út – Bocskai úti iskola –
Bocskai út – Kossuth út – Bajcsy-Zs. út 37. – Bajcsy-Zs. út 67.
– Bocskai út, posta – Dózsa Gy. út (temető) – Tisza-sziget.
Visszafelé a Tisza-szigetről indul: 12:30, 16:30, 22:00
Amennyiben az utazási igény olyan mértékű, akkor az autó-
buszok felszállás után azonnal indulnak és folyamatosan közle-
kednek.
Az autóbusz-pályaudvaron külön kocsiállásról indulnak a jára-
tok a rendezvényre.

Parkolási rend a
„Hajdúk a Szigeten”

rendezvényen
2015. szeptember 12-én

Tájékoztatjuk a Tisza-szigeten megrendezendő „Hajdúk a Szi-
geten” rendezvényre gépjárművel érkező látogatókat, hogy a
helyszínen és a környező területeken a következő parkolási rend
lesz kialakítva:
A látogatók korlátozott számban ingyenesen parkolhatnak a
Tisza-szigeten a Sulymos utcában (Parkoló utca) és a mellette
kialakított területeken. Amennyiben a Tisza-szigeten kialakított
parkolók megtelnek, a Tisza Erőmű Kft. parkolójának kijelölt
területein, valamint a Tisza-sziget előtti, jobb parti (a Tisza-part
városrészhez vezető) töltésszakaszon is biztosítjuk a parkolást.
A kerékpárral érkezők számára a szigeten ingyenesen használ-
ható kerékpártárolók lesznek kialakítva.
Kérjük a rendezvényre látogatókat, hogy lehetőleg az ingyenes
autóbuszjáratokat vegyék igénybe.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Versenyfelhívás
„HAJDÚK A SZIGETEN”

kulturális, gasztronómiai szabadtéri 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
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