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Hivatali munkarend
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Pol-
gármesteri Hivatalban 2016. június 30-án (csütörtökön) az ügy-
félszolgálatnál az ügyfélfogadás 8 órától 12 óráig tart. 
Értesítjük továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy a közszolgála-
ti tisztviselők napja munkaszüneti nap, ezért 2016. július 1-jén 
(pénteken) a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban nem lesz 
ügyfélfogadás.
                                                 Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Zárva lesznek a rendelők
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2016. július 1. (pén-
tek) Semmelweis nap, mely az egészségügyi dolgozóknak mun-
kaszüneti nap. A szakrendelők, a háziorvosi rendelők és a fizi-
ko-balneoterápiás részleg zárva tartanak, ez idő alatt a sürgőssé-
gi esetek ellátása a központi ügyeleten történik.
Megértésüket köszönjük.

Nagyné Kántor Judit főigazgató

Testvérvárosi látogatás

Zenével és tánccal

Dr. Fülöp György alpolgármester vezetésével népes küldöttség 
járt lengyel partnervárosunkban, Swietochlowicében. A szilézi-
ai vajdaságban található várossal a kultúra, a sport, az idegen-
forgalom fejlesztése, valamint a civil szervezetek közötti együtt-
működés, a partnervárosok lakossága közötti baráti kapcsolatok 
elmélyítése céljából köttetett kétoldalú megállapodás. A szerző-
dés aláírása óta elsősorban a kultúra területén és a civil szerve-
zetek együttműködésében erősödött a két település partnerváro-
si kapcsolata. Ennek jegyében most az önkormányzati delegá-
cióhoz csatlakozott a tiszaújvárosi gimnasztráda csoport és az 
Alexa Country Band is. A két csapat a városnapi fesztiválon lé-
pett fel, nagy sikert aratva.

Omega-koncerttel indul a nagyhét

Tíz nap Triatlonújvárosban

Nem akármilyen sport- és 
kulturális élménysorozatban 
lehet része azoknak a  sport-
barátoknak, akik július 1-10. 
között Tiszaújvárosban töl-
tik napjaikat.

A 18. Triatlon Nagyhét nyitónapján a 
legendás Omega ad szuperkoncertet a 
Sportcentrumban, majd sorrendben jön 
az ifjúsági Európa-bajnokság, a junior 
Európa-kupa és az idén jubiláló, 20. ITU 
Világkupa, miközben jobbnál jobb együt-
tesek és előadók váltják egymást a Város-
háztér színpadjain.
Az eseménysorozat részleteiről a Sziget 
Csárdában Bráz György polgármester, a 
szervezőbizottság (SZB) társelnöke, Le-
hmann Tibor főrendező, a Tiszaújvárosi 
Triatlon Klub (TTK) elnök-vezetőedző-
je, a Magyar Triatlon Szövetség szak-
mai alelnöke, Szabó Zita, a Magyar Tri-
atlon Szövetség főtitkára, Tóth Tamás, a 

riói olimpia résztvevője, Márkus Gergely 
versenyigazgató, a Nemzetközi Triatlon 
Szövetség (ITU) sportigazgatója, Pálffy 
Gábor, a főtámogató MOL Petrolkémia 
Zrt. kommunikációs vezetője, dr. Fülöp 
György alpolgármester önkormányzati 
összekötő, és Márkus Balázs, az SZB tár-
selnöke, a TTK elnökségi tagja tájékoz-
tatta a média képviselőit. 
A riói olimpia miatt egy hónappal koráb-
bi Triatlon Nagyhét már az első hétvégén 
nemzetközi viadalt kínál a résztvevőknek.  
Július 2-án az ETU Ifjúsági Triatlon Euró-
pa-bajnokságon a sportág történetében elő-
ször, egyéniben is összemérhetik tudásukat 
a korosztály legjobbjai.  A rendező Tisza-
újvárosi TK a második hétvégén előbb az 
ETU Triatlon Junior Európa-kupát, majd 
a Magyar Utánpótlás Gálát, végül az ITU 
Triatlon Világkupát hívja életre.
Az elit világkupa közel kilencventagú 
férfi mezőnyében az orosz  Polyanskiy fi-

vérek sokadszorra térnek vissza Tiszaúj-
városba. Hozzájuk hasonlóan szintén ri-
ói indulónak vallhatja magát ifj. Faldum 
Gábor, aki tavaly ezüstérmes volt itt, va-
lamint Tóth Tamás, aki negyedik helyével 
szerzett értékes pontokat a kvalifikáció-
hoz.  Hosszú sérüléséből felépülve ismét 
a legjobbak közé várhatjuk a 2014-ben el-
ső magyar világkupa-futam győzelmével 
sporttörténelmet író Vanek Ákost is. 
A 22 országból érkező mintegy 60 hölgy 
között az olimpiai játékok indulói kö-
zül rajthoz áll a korábbi tiszaújváro-
si vk-győztes  ukrán Yuliya Yelistratova. 
Szintén nagy név az amerikai Summer 
Cook, aki idén első lett  Chengdu-ban, 
a világkupán, csakúgy, mint India Lee 
Nagy-Britanniából, aki Lisszabonban lett 
Európa-bajnok. A magyar éremreménye-
ket a tavaly harmadik Vanek Margit vált-
hatja be.
Ami a szórakozást illeti, az Omega mel-
lett olyan neves és kedvelt előadók lép-
nek fel a nagy-héten, mint a Bon-Bon, a 
Magna Cum Laude, a Zanzibár, a Biki-
ni, az R-Go,  a The Biebers, a New Level 
Empire, vagy éppen ByeAlex, Geszti Pé-
ter, Peter Shramek és Fricska. Lehetősé-
get kínálnak a város lakosságának, illetve 
a vendégeknek a koncertek előtti közös 
sportolásra is. Evezősversenyen, két fu-
táson, kerékpározáson, turista triatlonon, 
lábteniszben, streetballban, tóátúszásban 
lehet gyűjtögetni a tombolaszelvénye-
ket, melyek tulajdonosai között július 10-
én értékes tárgyjutalmakat sorsolnak ki. A 
július 8-i Jabil 1/3 Maraton pénzdíjas ut-
cai futóverseny az idei Jabil 3próba sza-
badidősport sorozat befejező állomása.  
(A Triatlon Nagyhéttel kapcsolatos továb-
bi információk lapunk 14. és 16. oldalán.)

Sport, szórakozás a tévé előtt is

Triatlon TV
Július 2- 10. között rendkívüli késő esti különkiadással jelentke-
zik minden nap a Tisza TV.  A szerkesztőség a Triatlon Nagyhét 
eseményeire hangolódva színes riportokkal, játékkal várja néző-
it a képernyők elé. Az 1-1,5 órás adásidőben egyetlen olyan ese-
mény sem marad ki, amely a  rendezvényfolyam plakátjain sze-
repel, emellett érdekességek, újdonságok és stúdióvendégek is 
szerepelnek az adások műsortervében.
Esténként 21.30-kor egy üdítő klippel indul a Triatlon TV, majd 
a tömegsportrendezvények riportokkal tűzdelt összefoglalója 
következik, de láthatnak interjúkat is a fellépőkkel és a meghí-
vott vendégekkel. A műsorzáró ajánlókból pedig mindent meg-
tudhatnak a másnapi programokról. Az élő adást követően a mű-
sort másnap délig folyamatosan ismétlik.
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A sajtótájékoztató résztvevői. 

A hét elején megkezdődtek a különböző előkészületi munkálatok. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Júliusban hétköznap nem lesznek misék, szombaton 18 órakor, 
vasárnap 11 órakor lesz a szentmise templomunkban. A plébá-
niairoda nyitvatartása júliusban SZÜNETEL.
Görögkatolikus
Pénteken 8:00 Szent Liturgia. Vasárnap 11:00 Szent Liturgia.
Református
Vasárnap Tiszaszederkényben 10:00 órától, Tiszaújvárosban 
11:00 órától lesz istentisztelet.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy 

Bacsa Istvánné ErzsIkE
életének 69. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúzta-
tása július 6-án (szerdán) 11.00 órakor lesz Sajószögeden, 

a Városi Temetőben.
A gyászoló család

„Talán eltűnök hirtelen, 
akár az erdőben a vadnyom...
... Ifjúságom, e zöld vadont
szabadnak hittem és öröknek
és most könnyezve hallgatom, 
a száraz ágak hogy zörögnek.”
(József Attila: Talán eltűnök hirtelen) 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon 
barátainknak, ismerősöknek, akik felejthetetlen halottunk 

OrBán LászLó 
(nyugalmazott építésztechnikus)

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút  helyez-
tek, mély gyászunkban osztoztak.

Gyászoló fia és a hozzátartozók

Megköszönjük mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk
répásI BErtaLan szILvEsztEr

gyémántdiplomás okleveles gépészmérnök
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek 

és gyászunkban osztoztak. 
A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot július 3-ig (vasárnapig) az 
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen Gábor út 17., tel.: 49/540-
688), majd július 4-től (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi 
út 1/A., tel.: 20/400-1952) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.  
Gyógyszertárak nyitvatartása:
                                    Hétköznap            Szombat     Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-18  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-19

Földön fekvő 
ember gyors 

vizsgálata
Lépjen a beteghez, szólítsa meg, óvatosan ráz-
za meg a vállát, próbálja felébreszteni.
Ha a beteg nem reagál, nem ébreszthető, kiált-
son segítségért.
Ellenőrizze a légzést úgy, hogy a beteg fejét 
kissé hátraszegve arca elé hajol, így láthatja, 
hallhatja és arcbőrén is érezheti a légzést. A 
légzés vizsgálatára szánjon kb. 10 másodper-
cet.
Ha a beteg jól lélegzik és nincs jele durva sérü-
lésnek, helyezze stabil oldalfekvésbe és hívja 
a mentőket. Ha nincs légzés, mentőhívás után 
azonnal kezdjen újraélesztést.

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a  Tisztelt Lakosságot, 
hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van köz-
érdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon 
üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített beje-
lentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a szüksé-

ges intézkedéseket. 

Irány Kárpátalja!
A Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub a Rákóczi Szö-
vetség támogatásával autóbuszos kirándulást szervez Kárpát-
aljára augusztus 2-4-ig. /3nap, 2 éjszaka/ 
Várjuk klubtársaink, nyugdíjasok, és minden érdeklődő je-
lentkezését július 10-ig keddi és csütörtöki napokon a Ti-
szaújvárosi Nyugdíjas Egyesület irodájában /Kazinczy út 3./ 
9-10 óra között. 
Az utazáshoz útlevél szükséges! 
Útvonal: Beregszász, Munkács, Vereckei-szoros, Ungvár. 

„Nem láttam őket”

Bíróság előtt a gázoló kamionos
Megkezdődött a Tiszaújvárosi Járásbíró-
ságon annak a lengyel kamionsofőrnek 
a pere, aki tavaly szeptemberben halálra 
gázolt a zebrán egy babakocsiban ülő 17 
hónapos gyermeket és 52 éves nagyma-
máját. A járművezetőt halálos közúti bal-
eset gondatlan okozásával vádolják.
A tárgyaláson a balesetet épségben túlélő 
anya azt mondta, bevásárolni indultak a 
közeli áruházba, a zebrán már az úttest fe-
lén áthaladtak, amikor a pótkocsis teher-
autó odaért. Ő - mivel egy méterrel any-
ja és kislánya előtt haladt - még át tudott 
ugrani az előtte mintegy egy méterre lévő 
járdára, hátrafordulva látta meg, mi tör-
tént. A nagymama és a 17 hónapos gyer-
mek a helyszínen meghalt.
A 49 éves lengyel vállalkozó sajnálatát, 
együttérzését fejezte ki a családnak, és el-
ismerte felelősségét. Arra viszont nem tu-
dott magyarázatot adni, miképp történhe-
tett a baleset. Azt mondta, valószínűleg 
a 22 tonna műtrágyát szállító járműsze-
relvény holtterében voltak a gyalogosok, 
mivel nem vette őket észre, egy hatalmas 

kiabálásra állt meg, és akkor tapasztal-
ta döbbenten a történteket. Mint mondta, 
hogy ha látta volna a gyalogosokat, ter-
mészetesen megállt volna. Számtalanszor 
lepergett előtte az eset, de továbbra sem 

emlékszik arra, hogy látott volna gyalo-
gost a baleset előtt.
A tárgyalás szakértők meghallgatásával, 
ősszel folytatódik.

           (Forrás: MTI)

Szerencse
Ezzel a rejtvénnyel véget ér júniusi so-

rozatunk. A megfejtéseket július 5-ig 

várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.

hu címre, vagy postai úton a 3580 Ti-

szaújváros, Szent István út 16. címre.

2. oldal 2016. június 30.Sokféle

Tavaly szeptemberben történt a szörnyű baleset az Örösi úton. 



Véget ért a 2015/2016-os tanév. A bizonyítvány-
nyal együtt 88 általános- és középiskolás tanuló ré-
szesült a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 25 
ezer forintos ösztöndíjában.

Az idei a negyedik év, hogy városunk első egyházi fenntartású 
köznevelési intézményében, a Kazinczy Ferenc Református Ál-
talános Iskolában bizonyítványt osztottak 
- Nagy öröm volt látni a gyerekek szeretetét a tanévben - mond-
ta Varga István fenntartó lelkipásztor a záróünnepségen. - Azt, 
hogy hogyan szívják magukba a szeretetet és a tudást a gyere-
kek.
A diákok a bizonyítvány kézhezvétele után elkezdik a közel két 
és fél hónapos nyári vakációt. Így legtöbbjük érthetően nem a 
mögötte lévő tanévre, hanem az előtte álló nyári szünetre össz-
pontosított.
- Valószínű, hogy kimegyünk a testvéremékhez, Angliába - 
mondta Bodnár Ádám az iskola ötödikes tanulója -, de amúgy 
itthon leszek.

Ösztöndíjak

A város valamennyi iskolájában megtartották a múlt héten a tan-
évzárókat. Az ünnepségeken egyúttal átadták a Tiszaújvárosi 
Mecénás Közalapítvány ösztöndíjait is.
- Már hetedjére kaptam meg a féléves ösztöndíjat - tudom meg 
az izgatottan a kezét tördelő végzős Ortó Krisztinától. - Nagyon 
boldognak érzem magamat, hogy itt állhatok most is.
Az általános iskola felső tagozatától a középiskola végzős évfo-
lyamáig félévente minden osztályból  egy-egy tanulót ismernek 
el  kimagasló tanulmányi eredménye alapján. 
- Ebben a félévben összesen 88 tanuló részesül a 25 ezer forin-
tos ösztöndíjban - mondja Makrai Mariann, a közalapítvány ku-
ratóriumának elnöke. - Ez összesen 2 millió kétszázezer forin-
tot tesz ki.

Ellenzett kiválás

A Széchenyi iskola tanévzárója nem csak emiatt volt emlékeze-
tes. Ez volt ugyanis az utolsó alkalom, hogy a Tiszaújvárosi Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola részeként tartották 
az ünnepséget. Pedig a kiválást sem az intézmény alkalmazotti 
közössége, sem az iskolaszék, sem a szülői szervezet, sem az is-
kola diákönkormányzata nem támogatta.
- Mi teljes mértékben elleneztük, de úgy látszik, nem a mi véle-
ményünk számít - mondja a tanévzáróra szülőként érkezett Szu-
hár Erzsébet. - Hívtak össze szülői munkaközösségi gyűlést is, 
de úgy látszik ez nem elég.
Szerettük volna a tankerület igazgatóját is megkérdezni, ő azon-
ban nem volt jelen az ünnepségen. A tankerület képviseletében 
jelen lévő kollégájától azt az információt kaptuk, hogy a peda-
gógusokat e héten tájékoztatják a részletekről.

 borza

Tanévzárás, ösztöndíjátadás

Bizonyítványosztás 
és osztódás

A döntés végleges 

Önálló lesz a Széchenyi iskola
Szülőként kaptam a meghí-
vót arra a tájékoztatóra, me-
lyet az állami általános iskola 
átszervezésével, a Deák téri 
telephely önálló intézménnyé 
válásával kapcsolatban hir-
detett meg Bozsikné Vig Ma-
rianna tankerületi igazgató.

Elfogadtam, el is mentem, természete-
sen „munkahelyi menetfelszereléssel”, 
gondolván, nem kis horderejű dologról 
van szó, miért ne adhatnánk tájékoztatást 
a fejleményekről azoknak is, akik eljöt-
tek volna, de nem tudtak. Bár sem az új-
sághoz, sem a tévéhez nem érkezett meg-
keresés az ügy nyilvánosságra hozatalá-
nak ügyében, ám ezt a gúnyát sem ve-
tettem le magamról. A fotóst és az ope-
ratőrt viszont „letiltották”, nem forgathat-
tunk. Pedig jó lett volna, hiszen a déle-
lőtt 10 órára hirdetett rendezvényre sokan 
nem tudtak eljönni, mivel munkaidejüket 
töltötték, vagy otthon vigyáztak szünidős 
gyermekeikre. (A médianyilvánosságot 
későbbre ígérték). Mint szülő, végighall-
gattam sok más szülőtársammal, ott taní-
tó pedagógussal együtt a tájékoztatót. A 
tényt közölték: az államtitkár döntött, a 
Széchenyi önálló intézmény lesz, mi kér-
dezhettünk, ők válaszoltak, de innentől 
kezdve ez is okafogyottá vált. Az, hogy 
papírra vessem, amit halottam, talán nem. 

Személyi kérdések

A tankerületi igazgató, Bozsikné Vig Ma-
rianna kezdte a tájékoztatót, emlékeztet-
ve az önkormányzat 2000-es intézmény- 
összevonásaira, ami akkor, mint mondta, 
nagymértékű elbocsájtásokkal járt, szem-
ben ezzel a mostanival. A vezetésben lét-
számbővítés lesz, a nevelő-oktató mun-
kát segítők létszámát nem tervezik csök-
kenteni, a pedagógusok pedig hamarosan 

értesítőt kapnak a miniszteri döntésről, 
amiben az is benne foglaltatik, hogy a ta-
nítóknak, tanároknak nem kell arról nyi-
latkozniuk, hogy maradnának-e az intéz-
ményben. Ígérték, hogy az áttanítók hely-
zetét is rendezik, hiszen rájuk is szükség 
van a jövőben, ha kell, úgy a tankerületen 
belül biztosítanak számukra órát. A Hu-
nyadi iskola logopédusa, a pszichológusa 
és a gyógypedagógusa a Széchenyit is el 
fogja látni, de tervezik egy fejlesztő peda-
gógus felvételét is. Az új felállásban két 
iskolatitkár lesz, egy pedagógiai asszisz-
tens, két helyettes, akiknek személyét 
a jövő héten hozzák nyilvánosságra. És 
lesz egy új vezetője is a Széchenyi isko-
lának, Farkas Tivadarné, egykori tiszaúj-
városi, aki 30 év pedagógusi munkával és 
18 év vezetői tapasztalattal a háta mögött 
kapta a felkérést a megbízott igazgatói 
tisztségre. Megbízatása szeptember else-

jén lép életbe, várhatóan tavasszal írnak 
ki pályázatot erre a posztra. 
- Négy jelölt volt a megbízott igazga-
tói székre, az ötödik Hok Csaba, akinek 
- munkáját miniszter úr ezzel is elismer-
ve - felajánlottuk, hogy választhat a Szé-
chenyi és a Hunyadi vezetése között, ő a 
Hunyadit választotta - mondta Bozsikné 
Vig Marianna. 

Semmibe vett vélemények

A szülők, a diákönkormányzat és a pe-
dagógusok korábban többször is kifejez-
ték támogatásukat Hok Csaba mellett, sőt 
a tájékoztatón többen is felszólaltak érte 
és mellette. Kifogásolták, hogy semmibe 
vették a véleményüket, s szembe menve 
a helyi akarattal, annak ellenére is meg-
született az iskola szétválasztásáról szó-
ló döntés, hogy ezt az előzetes vélemé-
nyezés alapján a nagy többség elutasí-

totta. Egy szülő többek nevében is ócs-
ka színjátéknak nevezte a szavazást, csu-
pán politikai okokat sejtve a háttérben: 
„kellett az igazgatói szék valakinek.” Rá-
kérdeztek arra is, hogy nem merült-e fel 
a döntéshozókban, hogy iskolán belülről 
válasszanak új igazgatót, akár a koráb-
bi helyettest, Kristályné Medgyesy And-
reát, ám erre az az egyszerű válasz érke-
zett, hogy nem és ebben nem is gondol-
kodtak. Szakmai kérdések is felvetődtek, 
hogy vajon mitől lesz több, jobb az iskola 
a különválás után. Erre a tankerületi igaz-
gató válaszolt.  

Jogi rendezés

- Régóta szerettük volna rendezni az is-
kola státuszát, most sikerült. Végre ad-
hatunk egy jogszabályi hátteret az önálló 
működéshez, ami eddig is megvolt napi 

szinten, hiszen minden rendezvény, isko-
lai program külön volt és a különféle tá-
mogatásoknál is két külön intézményként 
kezelték a Hunyadit és a Széchenyit. Így 
volt ez a gyakorlatban, most viszont ka-
pott hozzá egy önálló státuszt - mondta. 
Az igazgató a fenntartó érdemének ne-
vezte azt, hogy csoportbontásban van 
már nyelvoktatás, és választható tárgy-
ként megjelent a tánc és dráma tanóra. 
Mint mondta, kevesebb figyelem irányult 
az elmúlt években a Széchenyire, s azon 
dolgoznak, hogy ez ne így legyen. „A kö-
vetkező években pedig olyan dolgok is fi-
nanszírozást élvezhetnek majd, amikre 
eddig nem volt lehetőség” - idézem a tan-
kerületi igazgató szavait. Amennyiben az 
önkormányzaton múlt, soha semmilyen 
támogatásban nem szenvedett hiányt ez 
az iskola, sőt! - teszem hozzá a magam 
véleményét. 

Járt úton járnának

Farkas Tivadarné családi okok miatt köl-
tözött vissza Tiszaújvárosba, nem a fel-
ajánlott pozícióért, ahogy a városi szó-
beszéd tartja. Mint mondta, 18 év után ő 
maga állt fel korábbi vezetői székéből, de 
rájött, hogy hiányzott neki ez a fajta kihí-
vás, így nem utasította vissza a felkérést.
 A Széchenyi iskola megbízott igazgató-
ja biztosította arról a szülőket és az intéz-
ményben dolgozókat, hogy a folytatás az 
ő vezetése mellett, de a megkezdett úton 
történik.
- Van egy tény, ami nem a mi befolyásunk 
alatt áll, ne harcoljunk ellene, hisz fölös-
leges, a meg nem változtathatót próbáljuk 
együtt továbbvinni, a megszokott jó úton 
- így kezdte a megbízott vezető. - Igyek-
szem legjobb tudásom szerint szolgálni az 
intézményt és ehhez kérem a kollégák és 
a szülők támogatását is, hogy 16 év után 
bebizonyíthassuk, önállóan is képes élni 
ez az intézmény. A helyismeretem is arra 
predesztinál, hogy a járt utat járjuk, bal-
gaság volna mást gondolni arról, hogy a 
régi úton menjen-e tovább az iskola. Bár 
minden ember más személyiség, megpró-
bálom ezt az erős alapot továbbvinni ve-
letek, és a szülőkkel együtt, de ez sem le-
het mindig örök, hiszen jönnek folyama-
tosan az újdonságok, az új színek, újítani 
kell, hiszen változik a gyermeklétszám is. 
Az szeretném, hogy ne csak egy jó iskola 
legyünk, hanem a legjobb iskola legyünk 
- mondta Farkas Tivadarné.
Lapzártánk után, szerdán a Hunyadi is-
kolában tartottak tájékoztatót e témában. 
Bozsikné Vig Marianna a szülőknek au-
gusztusban ígért tájékoztatást. A helyette-
sek személyéről a jövő héten döntenek. A 
különválásról szóló döntés szeptember el-
sején lép hatályba. 

berta

3. oldal2016. június 30. Aktuális

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola ösztöndíja-
sai. 

A Szent István Katolikus Általános Iskola misével zárta a 
tanévet. 

A Deák téri telephelyről mennek vakációra, a Széchenyi iskolában kezdik az új 
tanévet. 

Bozsikné Vig Marianna már a májusi rendkívüli ülésen testületi kifejtette, hogy 
az ellenvélemények dacára is ki fog tartani javaslata mellett. 



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Dr. Kébel Zsolt

kompenzációs listán mandátumot 
szerzett képviselő

2016. július 6-án (szerdán) 
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői szoba.

              Polgármesteri Hivatal

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

 képviselője
2016. július 04-én (hétfő) 16.00 órától 

Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltatóház)

2016. július 05-én (kedd) 16.00 órától 
Tisza-part városrészben

(Tisza-parti Szabadidőház, Neumann J. út 1.) 
fogadóórát tart.

              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
dr. Juhos Szabolcs jegyző
2016. július 6-án (szerdán) 
13.00 órától 15.00 óráig

ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hi-

vatal I. emeleti önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes beje-
lentés alapján történik, negyedórás beosztással. Az érdeklő-

dők bejelentkezését az 548-014-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Bráz György polgármester

2016. július 4-én (hétfőn) 13.00 órától 
15.00 óráig

fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal 

I. emeleti önkormányzati tárgyaló.
Az ügyfélfogadás előzetes bejelentés alap-

ján történik, negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését 

az 548-010-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

Álláspályázat

Kisgyermeknevelő munkakör
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont állást hirdet 1 fő kisgyermeknevelő 
munkakör betöltésére.
Feladatai: három éven aluli gyermekek 
gondozása-nevelése, harmonikus tes-
ti-szellemi fejlődésének segítése az élet-
kori és egyéni sajátosságok figyelembe-
vételével. A jogviszony időtartama: vár-
hatóan 2019. májusig tartó határozott ide-
jű kinevezés, 4 hónap próbaidő kikötés-
sel. 
Jelentkezési feltételek: 
- önéletrajz, 
- csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA); 
vagy bölcsődei szakgondozó (OKJ); 
vagy csecsemő- és kisgyermekgondozó 
(OKJ); vagy csecsemő- és kisgyermek-
nevelő-gondozó (OKJ); vagy csecsemő- 
és gyermeknevelő-gondozó (OKJ); vagy 
kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ); 
vagy csecsemő- és kisgyermeknevelő 
asszisztens (FOKSZ); vagy csecsemő- és 

gyermekgondozó (OKJ) végzettséget iga-
zoló bizonyítvány másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmen-
tes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 
20. § (1), (2d) és (2e) bekezdései alapján,
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati 
anyagban foglalt személyes adatok az ál-
láshirdetéssel összefüggésben szükséges 
kezeléséhez,
- nyilatkozat, amely szerint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának 
(8) bekezdésében meghatározott kizáró 
ok vele szemben nem áll fenn.
Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló törvény szerint. 
A jelentkezési feltételekben megadott va-
lamennyi dokumentumot a Tiszaújváro-
si Humánszolgáltató Központba, Poro-
patich Péter intézményvezetőhöz kell el-
juttatni 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 
3. címre. Jelentkezni csak a jelentkezési 

feltételekben felsorolt valamennyi doku-
mentum együttes benyújtásával lehet, el-
lenkező esetben a jelentkezés érvényte-
len. Kérjük a borítékon feltüntetni az ál-
lás iktatószámát: 2169/2016. valamint a 
munkakör megnevezését: kisgyermekne-
velő. 
Az álláshirdetés megjelentetője fenntartja 
magának a jogot, hogy az álláspályázati 
eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A jelentkezés határideje: 2016. július 11. 
A jelentkezések elbírálásának határide-
je: 2016. július 18. Az állás a jelentke-
zések elbírálását követően azonnal be-
tölthető.  Az állással kapcsolatban érdek-
lődni Poropatich Péter intézményveze-
tőnél a 49/548-190-es telefonszámon le-
het. A pályázati felhívás az NKI honlap-
ján 2169/2016. azonosító számon 2016. 
június 23. napján is megjelenik.

Árverési hirdetmény
Önkormányzati lakás 

értékesítése
Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
döntése alapján a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesí-
tésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi la-
kást:

Megneve-
zés/Cím

Alapterü-
let / szoba-

szám

Hely-
rajzi 
szám

Alapvé-
telár

Kaució 
összege

Lakás, Ti-
szaújváros, 
Bolyai köz 

11. 4/3.

63 nm/ 
2+1/2

659/8/
A/30

8.200.000 
Ft

400.000 
Ft

Az ingatlant árverésen értékesítjük a kihirdetett alapvételárról 
induló szabad licitálással.
A lakás műszaki állapota:
Panel, összközműves (távfűtéssel), állaga korának (kb.: 30 év) 
megfelelő, panelprogramos (kifizetve), részleges felújítást igé-
nyel.
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 törvé-
nyes meghatalmazottjának jelenléte,
- a megadott összegű kaució befizetése és a befizetés igazolása.
Jelentkezési lapok beszerezhetőek: Tiszaújvárosi Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, 
ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda).
Megtekintés: telefonos időpontegyeztetés alapján: tel.: 06-49-
548-043.
Jelentkezési lapok benyújtási határideje: 
2016. július 11-én 12,00 óráig Tiszaújvárosi Polgármesteri Hi-
vatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, 
ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda)
Árverés ideje, helye:
2016. július 12-én 09.00 óra a Polgármesteri Hivatalban (talál-
kozás: 206. számú iroda).

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatának képvise-
lő-testülete 2016. június 30-án, csütörtö-
kön 10.00 órakor ülést tart a Városháza 
III. emeleti tanácskozó termében.
Zárt ülés:
1. Javaslat önkormányzati kitüntetések a-
dományozására
2. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj”
adományozására
3. Javaslat ingatlanokkal kapcsolatos 
döntésekre
Nyilvános ülés:
1. Javaslat az önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 5/2016. (II.26.) 
önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat a közterületek használatának 
rendjéről szóló 17/2013. (VII.05.) önkor-
mányzati rendelet módosítására
3. Javaslat a hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatásról szóló önkormányzati ren-
delet megalkotására

4. Javaslat a Derkovits Kulturális Köz-
pont Szervezeti és Működési Szabályza-
tának módosítására
5. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központ Szervezeti és Működé-
si Szabályzatának módosítására és a Haj-
léktalanok Nappali Melegedője szakmai 
programjának jóváhagyására
6. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézménymű-
ködtető Központ Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására 
7. Javaslat a Tisza Média Kft. Szerveze-
ti és Működési Szabályzatának módosí-
tására
8. Javaslat az idősek otthonának létreho-
zásával, valamint a család- és gyermekjó-
léti szolgáltatás elhelyezésével kapcsola-
tos döntések meghozatalára
9. Javaslat a sportorvosi tevékenység bő-
vítésére
10. Javaslat az otthoni szakápolási tevé-

kenység működtetésével kapcsolatos 
döntés meghozatalára
11. Javaslat energiatakarékossági és gé-
pészeti beruházásokra, felújításokra be-
nyújtott pályázatok elbírálására, valamint 
az energiatakarékosságot célzó és gépé-
szeti beruházásokat, felújításokat támo-
gató pályázati kiírás módosítására
12. Beszámoló a Derkovits Kulturális 
Központ Tiszaújváros Települési Érték-
tárral kapcsolatos 2016. I. féléves tevé-
kenységéről
13. Tájékoztató a tavaszi közmeghallga-
tásokon elhangzott közérdekű bejelenté-
sekre tett intézkedésekről
14. Egyebek 
a. Javaslat építésügyi tárgyú önkormány-
zati rendeletek felülvizsgálatával kapcso-
latos döntésre
b. Javaslat határidő módosításokra
Kérdések

JÚLIUS Helye Ideje Kinek a részére
11. hétfő Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszapart Szabadidőház 11.00  - 12.00 Szociális étkezők
12. kedd Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők
13. szerda Őszirózsa Idősek Klubja 7.30 - 8.00 ,,Esély”  Napközi Otthon

Őszirózsa Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők
14. csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők
19. kedd Tiszaszederkényi Idősek  

Klubja
10.30 - 12.00 Szociális étkezők

20. szerda Központi Étterem 9.00 - 12.00 Szociális étkezők
21. csütörtök Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők
25. hétfő Bóbita Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megren-

delése
Tiszavirág Idősek Klubja 7.30  - 12.00 Szociális étkezők

26. kedd Központi Étterem 12.00 - 13.00 Pótbefizetés  és alkalmazott étkezés megren-
delése

Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők
Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjai részére - OTP, K&H, MKB Szép Kártyát és Er-
zsébet-utalvány Plusz kártyát is elfogadunk!

Étkezési térítési díjak szedése  és ebédjegyosztás
2016. július

Álláspályázat

Kardiológus munkakör
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet pá-
lyázatot hirdet, az alábbi munkakör be-
töltésére:
kardiológus szakorvos (teljes munkaidő-
ben, határozatlan időre történő foglalkoz-
tatásban).
A munkakör betöltéséhez szükséges felté-
telek:
- orvostudományi egyetem, kardiológia 
szakvizsga,
- büntetlen előélet, egészségügyi alkal-
masság,
- működési nyilvántartási adatok érvé-
nyessége.

Jelentkezési anyag tartalma:
- részletes szakmai önéletrajz,
- végzettséget, szakképesítést igazoló ok-
iratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erköl-
csi bizonyítvány, 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a 
pályázat tartalmát a bíráló bizottság min-
den tagja megismerheti.
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint.
- Beérkezési határidő 2016.07.22.
- Az elbírálás határideje 2016.08.01.

- Az állás betölthető: elbírálás után azon-
nal.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tisza-
újváros Városi Rendelőintézet Tiszaújvá-
ros, Bethlen Gábor út 11-13. 3580. 
- A tevékenység ellátására részmunka-
időben, illetve személyes közreműködői 
szerződés keretében is lehetőség van.
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályáza-
ti azonosító számát: 50187/2/2016, vala-
mint a munkakör megnevezését: kardio-
lógus szakorvos.

Nagyné Kántor Judit főigazgató 

4. oldal 2016. június 30.Önkormányzat/Közlemények



Tájékoztató szakmai vizsgával rendelkezők
 érettségi vizsgára történő felkészítéséről

A Szerencsi SzC Brassai Sámuel Szakkép-
ző Iskolája (Tiszaújváros, Rózsa út 10.) a 
2016/2017-es tanévben szakmai vizsgával 
rendelkezők érettségi vizsgára való felké-
szítését indítja nappali tagozaton.
A képzés 2 éves. A jelentkezés feltétele 
szakmai vizsga megléte.
A tanuló attól az évtől kezdődően, amely-
ben huszonötödik életévét betölti, kizáró-
lag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet. 
Nappali tagozatra a 16. életévüket betöl-
töttek jelentkezhetnek. A nappali oktatás 
munkarendje szerint azok részére szer-
vezhető meg az oktatás, akik nem kizá-
rólag felnőttoktatásban vehetnek részt. A 
képzés a jelentkezők létszámától függő-
en indul.
A szakiskolai végzettséggel rendelkező ta-
nuló - közismereti tanulmányainak és tel-
jesített szakmai követelménymoduljainak 
beszámításával - folytathatja tanulmánya-
it olyan kétéves középiskolai képzésben, 

amely legalább négy kötelező közismereti 
érettségi vizsgatárgyból készít fel érettsé-
gire. A képzés követelményeinek teljesíté-
se egyenértékű a középiskola befejező év-
folyamának elvégzésével.
A szakiskolai végzettséggel rendelke-
ző tanuló kétéves, érettségire történő kö-
zépiskolai felkészítését a szakközépisko-
la tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamán 
kell megszervezni azzal, hogy a szakkö-
zépiskola a tanulót a kötelező közismere-
ti érettségi vizsgatárgyakra a közismereti 
kerettantervben a szakközépiskola kilen-
cedik-tizenkettedik évfolyamára előírtak 
szerint készíti fel.
Az érettségi vizsgán a tanuló a követke-
ző vizsgatárgyakból ad számot tudásáról:
a) magyar nyelv és irodalom,
b) történelem,
c) matematika,
d) idegen nyelv 
 Amennyiben a tanuló a négy kötele-

ző közismereti érettségi vizsgatárgyból 
érettségi vizsgát tesz, a szakiskolában 
szerzett államilag elismert szakképesítést 
a tanuló kérésére középszintű szakmai 
érettségi vizsgának kell elismerni.
A tanuló szakmai vizsgával rendelke-
zők érettségi vizsgára történő felkészítés-
be bekapcsolódhat a szakiskola befejező 
évfolyamának elvégzésével, azzal, hogy 
legkésőbb a tizenegyedik évfolyam el-
ső félévének utolsó tanítási napjáig meg-
szerzi a szakmai végzettséget. Megszűnik 
a tanuló tanulói jogviszonya, ha a meg-
adott határidőig a szakmai végzettséget 
nem szerzi meg.
A jelentkezés határideje: 2016. június 24., 
pótjelentkezés: 2016. augusztus 31.
Jelentkezési lapok beszerezhetők az isko-
la portáján, vagy letölthetőek a követke-
ző honlapról:
www.brassai-tiszaujvaros.hu 

Jakab Dénes mb. igazgató

Rendkívüli felvételi eljárás
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 43. 
§ (1), (2) és (3) bekezdései alapján a Sze-
rencsi SzC Brassai Sámuel Szakképző Is-
kolája (OM: 203055) az alábbi tanulmá-
nyi területekre ír ki rendkívüli felvételi 
eljárást a 2016/2017 tanévre.
A rendkívüli felvételi eljárásban csak 
azok a tanulók vehetnek részt, akiket az 
általános iskolai felvételi eljárás során 
egyetlen, a tanuló által megjelölt közép-
fokú intézménybe sem vettek fel.
A rendkívüli felvételi eljárás időpontja: 
2016. május 2. és augusztus 29. között.

A beérkezett felvételi kérelmeket az isko-
la igazgatója 2016. augusztus 31-ig bírál-
ja el.
A rendkívüli felvételi eljárásra egy új je-
lentkezési lap kitöltésével lehet jelentkez-
ni, a kitöltött jelentkezési lapot a szülő 
juttatja el iskolánkba. A jelentkezési lap 
beszerezhető iskolánk portáján, vagy le-
tölthető a honlapunkról: 
www.brassai-tiszaujvaros.hu
Amennyiben a rendes felvételi eljárás so-
rán nem felvételizett iskolánkban, kérjük 
csatolni az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi 

bizonyítvány hitelesített fénymásolatát.
Az iskola neve, címe: Szerencsi SzC 
Brassai Sámuel Szakképző Iskolája Ti-
szaújváros 3580 Rózsa út 10.
Az igazgató neve: Jakab Dénes
Az intézmény/iskola fenntartójának ne-
ve, címe: Nemzetgazdasági Minisztérium 
1051 Budapest József nádor tér 2-4.
OM azonosító: 203055
Az iskola telefon-és fax száma: 49/542-
180, fax: 49/341-907
E-mail címe: brassai@brassai-tiszaujvaros.
hu. Honlap: www. brassai-tiszaujvaros.hu

Tago-
zatkód

Szakgimnázium - Szakterület, szakmacsoport

019 4 évfolyamos; szakgimnáziumi közismereti és szakképzési kerettanterv; idegen nyelv az angol vagy a német; az egész-
ségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; elméleti és gyakorlati gépészet szakmacsoportos 
oktatás; gépészet szakgimnáziumi ágazati oktatás; a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a gépgyártástechno-
lógiai technikus szakképesítés megszerzése. OKJ-szám: 54 521 03

020 4 évfolyamos; szakgimnáziumi közismereti és szakképzési kerettanterv; idegen nyelv az angol; az egészségügyi alkal-
massági követelményeknek való megfelelés szükséges; elméleti és gyakorlati elektrotechnika-elektronika szakmacso-
portos oktatás; villamosipar és elektronika szakgimnáziumi ágazati oktatás; a szakképzési évfolyamok után tervezett ki-
menet az elektronikai technikus szakképesítés megszerzése. OKJ-szám: 54 523 02

021 4 évfolyamos; szakgimnáziumi közismereti és szakképzési kerettanterv; idegen nyelv az angol; az egészségügyi alkal-
massági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; elméleti és gyakorlati ügyvitel szakmacso-
portos oktatás; ügyvitel szakgimnáziumi ágazati oktatás; a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet az irodai tit-
kár szakképesítés megszerzése. OKJ-szám: 54 346 03

022 4 évfolyamos; szakgimnáziumi közismereti és szakképzési kerettanterv; idegen nyelv az angol; az egészségügyi alkal-
massági követelményeknek való megfelelés szükséges; elméleti és gyakorlati informatika szakmacsoportos oktatás; in-
formatika szakgimnáziumi ágazati oktatás; a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a műszaki informatikus 
szakképesítés megszerzése. OKJ-szám: 54 481 05

Tagozatkód Szakközépiskola - Szakterület, szakmacsoport, szakképesítés
036 3 évfolyamos szakközépiskolai képzés; szakközépiskolai közismereti és szakképzési kerettanterv; idegen nyelv a né-

met; szükséges az egészségügyi alkalmassági feltételeknek való megfelelés; elméleti és gyakorlati szakmacsoportos 
oktatás; a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet az ipari 
gépész szakképesítés megszerzése; OKJ-szám: 34 521 04

037 3 évfolyamos szakközépiskolai képzés; szakközépiskolai közismereti és szakképzési kerettanterv; idegen nyelv a né-
met; szükséges az egészségügyi alkalmassági feltételeknek való megfelelés; elméleti és gyakorlati szakmacsoportos 
oktatás; a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a közpon-
tifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés megszerzése; OKJ-szám: 34 582 09

038 3 évfolyamos szakközépiskolai képzés; szakközépiskolai közismereti és szakképzési kerettanterv; idegen nyelv az 
angol; szükséges az egészségügyi alkalmassági feltételeknek való megfelelés; elméleti és gyakorlati elektrotechni-
ka-elektronika szakmacsoportos oktatás; a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése 
után tervezett kimenet a villanyszerelő szakképesítés megszerzése; OKJ-szám: 34 522 04

Az érettségi vizsga után a továbbtanul-
ni szándékozó diákoknak módjukban áll, 
hogy két év alatt gyakorlatorientált OKJ-s 
szakképesítést szerezzenek, és techniku-
si 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 Szerencsi SzC Brassai Sámuel Szak-
képző Iskolája ezt a lehetőséget szeret-
né biztosítani a szakmát tanulni vágyók-
nak, ezért érettségi utáni szakképzéseket 
indít a 2016/2017-es tanévben. A jelent-
kezés feltétele sikeres érettségi vizsga, 
vagy 4 befejezett középiskolai évfolyam 

és az első szakképzési évfolyam félévé-
nek zárásáig megszerzett érettségi bizo-
nyítvány. Szívesen látjuk azok jelentke-
zését is, akiket nem vettek fel felsőokta-
tási intézménybe sem, de szeretnének to-
vábbtanulni.
A következő területeken indítjuk képzése-
inket:
1. Villamosipar és elektronika ágazat, 
elektrotechnika-elektronika szakmacsoport
A szakképzési évfolyamok után tervezett 
kimenet az elektronikai technikus szakké-
pesítés megszerzése.
(OKJ-szám: 54 523 02).
2. Gépészet ágazat, gépészet szakmacsoport
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 terve-
zett kimenet az irodai titkár szakképesí-
tés megszerzése. 
(OKJ-szám: 54 346 03).
A pótjelentkezés határideje: 2016. au-
gusztus 31.
A jelentkezési lapok beszerezhetők az in-
tézmény portáján, vagy letölthetőek az is-
kola honlapjáról, ahol bővebb informá-
ció is található az iskoláról, a benne folyó 
képzésekről, illetve a szakképzésben rej-
lő lehetőségekről.
A honlap elérhetősége: www.brassai-ti-
szaujvaros.hu 

Jakab Dénes mb. igazgató

Tájékoztató érettségi utáni szakképzésről

Tájékoztatás

Szünidei
gyermekétkeztetés

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes 
Képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyer-
mek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett 
tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települé-
si önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szü-
lő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hát-
rányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biz-
tosítja.
A fentieken túl az önkormányzat a helyi rendelete alapján a déli 
meleg főétkezést ingyenesen biztosítja azon általános- vagy kö-
zépfokú iskolával tanulói jogviszonyban álló, rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek részé-
re, aki Tiszaújvárosban lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodá-
si hellyel rendelkezik és életvitelszerűen bejelentett tartózkodá-
si helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szünetben valamennyi, 
azaz 55 munkanapon keresztül (2016. június 16-tól 2016. au-
gusztus 31-ig) a Központi Étteremben (Tiszaújváros, Kazinczy 
út 3.), valamint a Tiszaszederkény városrészben élők esetében 
az „Esély” Napközi Otthonban (Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) 
helyben fogyasztással vehető igénybe.
Amennyiben az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek 
betegsége akadályozza, lehetőség van a szülője, más törvényes 
képviselője vagy a szülő, más törvényes képviselő által megbí-
zott személy számára a gyermek részére biztosított étel ételhor-
dóban történő elvitelére. 
Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét, 
hogy a gyermek betegsége esetén az étel ételhordóban történő 
elvitele orvosi igazolás benyújtása, illetve a szülő, más törvé-
nyes képviselő által megbízott személy számára az elvitel írás-
beli meghatalmazás alapján lehetséges. 
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhe-
tő a nyári szünet időtartama alatt folyamatosan.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyi-
sége (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros, Ka-
zinczy út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tiszaújváros, Bocskai u. 33., 
kedden és csütörtökön 9,00-13,00 óráig),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyi-
latkozat benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szoci-
ális és Sport Osztályán (I. em. 111. iroda), valamint postai úton 
(3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

NAV kirendeltségek 
nyitvatartási rendje

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Adó- és Vámigazgatósága ügyfélszolgálati kirendeltsége-
inek nyitvatartási rendje 2016. július 1-től az alábbiak szerint 
változik:

Ügyfélszolgálatok
 

Hét -
fő

Kedd Szer-
da

C s ü -
törtök

P é n -
tek

3400 Mezőkövesd, 
Mátyás Király ut-

ca 114.
8-14 - 8-17 8-14 8-12

3580 Tiszaújváros, 
Kazinczy Ferenc ut-

ca 3.
8-14 - 8-17 8-14 8-12

3600 Ózd, Jászi Osz-
kár utca 3.

8-14 -
8-17 8-14 8-12

3700 Kazincbarcika, 
Jószerencsét utca 6. 8-14

-
8-17 8-14 8-12

3860 Encs, Petőfi 
Sándor utca 75. - - 8-15 - 8-12

3900 Szerencs, Szé-
chenyi István utca 43. 8-15 - - 8-15 -
3980 Sátoraljaújhely, 
Kazinczy Ferenc ut-

ca 30.
8-14 - 8-17 8-14 8-12

Légi szúnyogirtás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. szervezésében a 2016. június 29.-jú-
lius 3. közötti időszakban légi kémiai szúnyogirtás lesz Tisza-
újváros belterületén.

 Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

5. oldal2016. június 30. Közlemények



6. oldal 2016. június 30.Hirdetmény

Épület Tervezett munkálatok Várható bruttó költség 
(EFt)

Tündérkert Óvoda • mosókonyha burkolatcseréje (járólap)
• dajkaöltöző, óvónői öltöző burkolatcseréje (parketta)
• villamoshálózat felújítása, vezetékek cseréje
• gyermek fürdőszobai csaptelepek billenő- karosra cseréje
• óvodatitkári irodába klíma beépítése

• csoportok közötti térelválasztó ajtók cseréje
• világítóudvarban burkolatcsere, tárolószekrény
• konyhai 9db beltéri ajtó cseréje műanyagra
• udvari játék alá ütéscsillapító burkolat készítése

19.378

Szivárvány Óvoda • óvónői, dajkaöltöző burkolatcseréje (laminált parketta)
• csoportszobák ajtajának cseréje
• az öltözőre, szárazáru és zöldséges raktárra redőny szerelése

• közlekedőfolyosón járólap cseréje (földszint, emelet)
• tető hő- és vízszigetelése, homlokzat hőszigetelése, színezése 
• udvar komplex felújítása

124.205

Bóbita Óvoda • „A” épület dajkaöltöző, „B” épület emeleti dajkaöltöző linóle-
umozása
• „B” épület csoportjaiban radiátorrácsok cseréje
• „B” épület tisztítószeres és ebédlő összenyitása, felújítása, be-
épített szekrény, másik irányba történő leválasztással szárazáru 
raktár kialakítása

• a gazdasági bejárat lépcsőburkolatának javítása
• udvari játék alá ütéscsillapító burkolat készítése

6.933

Katica Óvoda • mosókonyhára tolóajtó készítése
• gyermekmosdó teljes felújítása
• zöldséges raktár, előkészítő és WC csempézése
• konyhai légtechnikai rendszer kiépítése

• a konyhai átadóablak cseréje műanyagra
• szilárd burkolatú kapubeálló kialakítása
• udvari játék alá ütéscsillapító burkolat készítése

8.834

Szederinda Óvoda • felnőtt öltözőben, vezetői irodában lamináltpadló cseréje
• 3 gyermekvizesblokk felújítása 
• kazánok cseréje korszerűre

• konyhai régi nyílászárók cseréje
• a konyhai átadóablakok cseréje műanyagra
• az óvoda felnőtt mosdójának felújítása

15.922

Őszirózsa Idősek Klubja • nyílászárók cseréje műanyagra
• terasz burkolatának felújítása, tetejének cseréje

• Rózsa úti bejárati kiskapu, járda felújítása, térkövezés 14.824

Tisza-parti orvosi rendelő 
(elkészült)

• bejárati ajtó cseréje • előtető újjáépítése, bejárat előtti burkolat cseréje 1.518

Tisza-parti Szabadidőház 
(elkészült)

• udvaron kerti kút kialakítása, térkő burkolat bővítése a szalon-
nasütő körül

• külső homlokzat festése 1.932

Tisza-parti Fiókkönyvtár 
(elkészült)

• főbejárati nyílászárócsere, ablakcsere, előtető készítése
• padlóburkolat felújítása, lambéria megszüntetése

• szalagfüggöny felszerelése 2.618

Napsugár Bölcsőde • 4. sz. pavilon előterében lambéria cseréje csempére • a fehérmosogató és folyosó közötti ajtó műanyagra cserélése 2.504
Tiszavirág Idősek Klubja • bejárat előtti udvar rendezése, térkövezés, fedett kerékpártároló kialakítása 1.872
Esély Napközi Otthon • fedett kerékpártároló létesítése

• kazán cseréje korszerűre
• régi fa nyílászárók cseréje műanyagra 10.040

Hajléktalanszálló • nappali melegedő létesítése 88.285
Derkovits Kulturális Köz-
pont

• 4 helyiség parketta csiszolása, lakkozása
• emeleti irodák ajtajának cseréje, 6db
• emeleti folyosó lambériázása

• mozigépház, tekercselő, irattár, hangosító helyiségek teljes felújítása
• aulában karnis cseréje
• aulában a radiátorok burkolása

4.717

Hamvas Béla Városi 
Könyvtár

• vezetői iroda és a titkárság közötti válaszfal elbontása, laminált 
parkettázás

• linóleumcsere folytatása a földszinten 5.927

Tiszaszederkényi Művelő-
dési Ház

• kisklub előtti közlekedő felújítása
• technikai helyiség felújítása, feljáratánál tolóajtócsere

• fedett kerékpártároló építése
• belső nyílászárók cseréje, 10db

4.976

Tiszaszederkényi Szolgál-
tatóház

• mellékhelyiségek felújítása • iroda felújítása 3.380

Próbaterem 
(Széchenyi út 23.)

• helyiség felújítása, tetőszigetelés, álmennyezet, burkolatcsere, vizesblokk kialakítása 11.561

Széchenyi István Iskola • 24-es informatika terem kiskonyha megszüntetése a válaszfal ki-
emelésével
• gyengén látók részére kialakított jelzés burkolatcserével törté-
nő felújítása
• 213-as teremben az elszívó fülke befalazása, padlóburkolat cse-
réje
• növényház teljes bontása, átalakítása közösségi helyszínné
• igazgató-helyettesi iroda burkolatcseréje lamináltparkettára
• konyhavezetői iroda padlócseréje

• belső fémportálok cseréje műanyagra
• főzőkonyha és húselőkészítő közötti ablak cseréje műanyagra
• konyhai női öltöző zuhanyzójának felújítása
• ebédlőben a lambéria megszüntetése
• konyhai folyosó végén falrész lebontása (fagykamra előtt)
• konyhai helyiségek régi ajtajainak cseréje műanyagra 
• fémportál cseréje műanyagra, megszüntetése
• konyhai légtechnikai rendszer kiegészítése

45.889

Hunyadi Mátyás Iskola • „A” épület Mátyás király út felöli bejáratnál foglalkoztató kiala-
kítása. (leválasztani, ajtót kialakítani.)
• „A”, „B” és „C” épületben a fém csapóajtók műanyagra cseré-
lése
• emeleti tálalóban térelválasztó cseréje 

• konyhavezető iroda padlócseréje
• takarítói öltöző kialakítása
• aulában a beépített szekrényfal cseréje
• konyhai légtechnikai rendszer kiegészítése
• régi gazdasági iroda leválasztása, tankönyvtár kialakítása

15.796

Éltes Mátyás Iskola • udvari autóbehajtó teljes felújítása
• konyhai bejáratnál a kerékpártárolóhoz aljzat és előtető kiala-
kítása

• földszinti és emeleti felnőtt WC-k felújítása
• ablakok üveglap közötti párásodásának megszüntetése

3.393

Vándor Sándor Zeneiskola • lépcsőházi előterek, közlekedők burkolatcseréje
• reluxa felszerelése
• függönykarnis cseréje

• II. emeleti összekötő helyiség felújítása, 5 db WC padló burkolása
• vakolat omlások javítása

5.761

Eötvös József Gimnázium • konyha nyílászáróinak cseréje műanyagra
• étterem üvegfalának cseréje, belső átalakítás (álmennyezet), tá-
lalópult, mesterséges szellőztetés kialakítása
• udvari bejárat, vészkijárat, büfé folyosó ajtajainak cseréje
• aulában a rácsos bejárati ajtó és ablakainak cseréje műanyag nyí-
lászáróra mindkét oldalon
• Rózsa úti bejárat felújítása, burkolatcsere, esztétikusabbá tétele
• tanári szoba elektromos hálózatának bővítése (konnektorok az 
egyes asztalsorok végére)
• fedett terület kialakítása szalonnasütővel a hátsó udvaron
• a konyha bejáratánál lévő rácsos kapurész felújítása
• konyhai légtechnikai rendszer kiegészítése
• konyha bejáratához vezető út kibővítése, élelmiszerszállító szá-
mára megállóhely kialakítása

• épület melletti csepegtető járda felújítása a konyhai oldalon
• Rózsa út felőli udvaron térkövezett terület kialakítása padokkal
• udvari térkő burkolat javítása, parkolási lehetőség bővítése 
• 64-es terem padlóburkolat, falburkolat cseréje
• 48,69 terembe légkondicionáló felszerelése
• nyelvi szint hőszigetelése, radiátorok cseréje
• termekbe a fal védelmének kialakítása a padok okozta leverődés miatt
• kültéri fitnesz eszközök telepítése
• fedett kerékpártároló kialakítása a Rózsa út felöli udvaron 
• az épület villanykapcsolóinak és konnektorainak cseréje
• gazdasági irodában parketta cseréje

71.688

Kollégium • fiú, lány oldali konyhák felújítása 
• lány oldal ügyeletes tanári fürdőszoba felújítása
• fiú oldali szobák ajtajának cseréje

• tanári folyosón a diák mosdók felújítása, csőrendszer cseréje 
• erkélykorlátok felújítása
• régi fémkeretes ablakok műanyagra cserélése az aulában

8.121

Kazinczy Közösségi Ház • kerítés bontása n.a.

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által tervezett munkák
2016. június - augusztus 

(a költségek a festési munkákat is tartalmazzák)



Hirdetmény

Gyűjtik a veszélyes 
hulladékot

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy az ECO-
MISSIO Kft. közreműködésével ismételten megszervezzük a 
lakossági körben keletkező veszélyes hulladékok begyűjtését. A 
gyűjtőpontokon az alábbi, a környezetre veszélyes hulladékféle-
ségek adhatók át: 
- festékmaradékok, festékes göngyölegek, lakkmaradékok és 
ezek csomagolóanyagai,
- fáradt olaj, (motorolaj, hajtóműolaj) olajos göngyölegek,
- elektronikai hulladékok, (háztartási gépek és elektronikai hul-
ladékok)
- akkumulátorok, szárazelemek,
- háztartási vegyszerek és azok csomagolóanyagai,
- kozmetikai szerek és azok maradványai,
- növényvédő szerek, rovarirtó szerek és azok maradékai, cso-
magolóanyagai,
- használt háztartási sütőolaj és sütőzsiradék,
- fénycsövek, izzók,
- autógumi.
A hulladékok átvételének időpontja: 2016. július 4. és július 7. 
között.
Helyszínek: 1.nap, július 4. (hétfő): 
Tiszaújváros 1. számú mobil gyűjtőpont - a Sajó út és a Lévay 
út csomópontjában
2.nap, július 5. (kedd): 
Tiszaújváros 2. számú mobil gyűjtőpont
- az Örösi út 42-44. és a 46-48. épületek közötti parkolóban
3.nap, július 6. (szerda): 
Tiszaszederkény városrész területén kijelölt mobil gyűjtőpont 
- a volt általános iskola udvarán (Dózsa Gy. út)
4.nap, július 7. (csütörtök): 
Tisza-part városrész területén kijelölt mobil gyűjtőpont 
- Neumann J. utca, a szabadidőházzal szemközti parkolóban.
A gyűjtőpontokon naponta 9.00 órától 18.00 óráig a lakosság 
és az önkormányzat által működtetett intézmények képviselői a 
fentiekben felsorolt hulladékokat térítésmentesen adhatják át az 
akció keretében.
Védjük együtt lakókörnyezetünket és természeti értékeinket!

   Polgármesteri Hivatal

Hirdetmény
biztonsági jelentés közzétételéről

Hirdetmény
biztonsági jelentés közzétételéről

Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem 
neve, működési helye: 
MOL Petrolkémia Zrt. 
3581 Tiszaújváros, Ipartelep, Gyári út
A veszélyes tevékenység rövid leírása:
A tiszaújvárosi MOL Petrolkémia Zrt., a 
MOL 100 százalékos tulajdonú leányvál-
lalata (2015. augusztus 1. előtt TVK) ár-
bevételét tekintve Magyarország egyik 
legnagyobb vegyipari vállalata. A válla-
lat már több mint négy évtizede állít elő 
versenyképes minőségű alapanyagokat a 
műanyag-feldolgozó ipar számára, ame-
lyekből a mindennapi életünk szerves ré-
szévé vált fogyasztási és iparcikkek ké-
szülnek.
Fő tevékenységei:
Olefingyártás - etilén-, propilén- és 
olefingyártási társtermékek előállítása és 
nagykeres-kedelme;
Polimergyártás - kis-, közepes és nagy sű-
rűségű polietilén (LDPE, MDPE, HDPE), 
illetve polipropilén (PP kopolimer és ho-
mopolimer) előállítása és nagykereske-
delme.

A különböző kissűrűségű polietilének a 
TIPOLEN®, míg a közepes- és nagysűrű-
ségű polietilén típusok a TIPELIN® már-
kanevet viselik. A TIPPLEN® az izotak-
tikus polipropilén bejegyzett márkaneve, 
amire elsősorban a nagy polimer tisztaság 
és az egyenletes minőség a jellemző.
A biztonsági jelentés megtekinthető:
• Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, 
Baráti Zsolt közbiztonsági referens, II. 
emelet 226. szoba, telefon: 49/548-070 
ügyfélfogadási időben.
• A http://www.tiszaujvaros.hu/ honlapon 
(a honlap alján: Egyéb tájékoztatók, Biz-
tonsági jelentések, MOL Petrolkémia Zrt. 
biztonsági jelentése 2016 hivatkozáson).
Írásbeli észrevételek megtétele a bizton-
sági jelentéssel kapcsolatban:
A biztonsági jelentéssel kapcsolatban a 
lakosság írásbeli észrevételeket tehet, 
melyet Tiszaújváros Város Önkormány-
zata jegyzőjének kell eljuttatni a követke-
ző címre: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hi-

vatal, dr. Juhos Szabolcs jegyző, 3580 Ti-
szaújváros, Bethlen Gábor út 7.
Az írásbeli észrevételek benyújtásának 
határideje: 2016. július 8. 14:00 óra.
Közmeghallgatás helye, ideje:
Tekintettel arra, hogy az eljárás a már 
működő, veszélyes anyagokkal foglalko-
zó üzem tevékenységének jelentős vál-
toztatására vonatkozó katasztrófavédel-
mi engedély megadására vonatkozik, 
ezért a veszélyes anyagokkal kapcsola-
tos súlyos balesetek elleni védekezésről 
szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 
21.§-ában foglaltak alapján, közmeghall-
gatást kell tartani, amelynek helye és ide-
je:
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, III. 
emeleti tanácsterem, 
2016. július 20. (szerda) 16:30 óra.
Az illetékes hatóság:
B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság 3525 Miskolc Dózsa Gy. út 15.

Bráz György
polgármester

Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem 
neve, működési helye: 
MOL Nyrt. által üzemeltetett MOL Lo-
gisztikai Telephely Tiszaújváros 
3581 Tiszaújváros, Mezőcsáti út 1. sz.
A veszélyes tevékenység rövid leírása:
A MOL Nyrt. MOL Logisztikai Telephely 
Tiszaújváros technológiáit a Downstream 
MOL-on belül a Logisztika MOL szerve-
zet üzemelteti.
Az üzem jelenlegi és tervezett tevékeny-
sége a termékek kereskedelmi célú táro-
lása, töltési és lefejtési feladatainak ellá-
tása közúton, vasúton és csővezetéken. 
Tárolótér töltő-lefejtő rendszerek, illet-
ve a kapcsolódó technológia és biztonsá-
gi rendszerek üzemeltetése. Telepi tűzvé-
delmi, munkavédelmi és környezetvédel-
mi szempontok érvényesítése, kapcsoló-
dó rendszerek rendeltetésszerű működte-
tése a napi munkavégzés során. A termé-
kek előírt minőségének biztosítása, meny-
nyiségi elszámolása. Minden tevékeny-
séghez kapcsolódó nyilvántartási, adat-

szolgáltatási és adminisztrációs tevé-
kenység végzése.
A termékek tárolótartályokban vannak 
tárolva, forgalmazásuk vasúti tartályko-
csikkal és közúti tartálykocsikkal bizto-
sított. A telepen átmeneti jelleggel vasúti 
tartálykocsikban LPG tárolása is történik.
A biztonsági jelentés megtekinthető:
• Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, 
Baráti Zsolt közbiztonsági referens, II. 
emelet 226. szoba, telefon: 49/548-070 
ügyfélfogadási időben.
• A http://www.tiszaujvaros.hu/ honlapon 
(a honlap alján: Egyéb tájékoztatók, Biz-
tonsági jelentések, MOL Logisztikai Te-
lephely Tiszaújváros biztonsági jelentése 
2016 hivatkozáson). 
Írásbeli észrevételek megtétele a bizton-
sági jelentéssel kapcsolatban:
A biztonsági jelentéssel kapcsolatban a 
lakosság írásbeli észrevételeket tehet, 
melyet Tiszaújváros Város Önkormány-
zat jegyzőjének kell eljuttatni a követke-
ző címre: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hi-
vatal, dr. Juhos Szabolcs jegyző, 3580 Ti-

szaújváros, Bethlen Gábor út 7.
Az írásbeli észrevételek benyújtásának 
határideje: 2016. július 8. 14:00 óra.
Közmeghallgatás helye, ideje:
Tekintettel arra, hogy az eljárás a már 
működő, veszélyes anyagokkal foglalko-
zó üzem tevékenységének jelentős vál-
toztatására vonatkozó katasztrófavédel-
mi engedély megadására vonatkozik, 
ezért a veszélyes anyagokkal kapcsola-
tos súlyos balesetek elleni védekezésről 
szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 
21.§-ában foglaltak alapján, közmeghall-
gatást kell tartani, amelynek helye és ide-
je:
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, III. 
emeleti tanácsterem, 
2016. július 20. (szerda) 17:00 óra.
Az illetékes hatóság:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság
3525 Miskolc Dózsa Gy. út 15.
 Bráz György
 polgármester

Hirdetmény

Zajvédelmi 
intézkedési terv

A KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. (KTI) elkészí-
tette és véleményezésre megküldte a 35-ös II. rendű főköz-
lekedési út 18+580-22+885 szelvények közötti tiszaújvárosi 
átkelési szakaszára vonatkozó stratégiai zajvédelmi intézke-
dési tervjavaslatot. 
Társadalmi egyeztetés keretében az intézkedési tervjavaslat-
tal kapcsolatos észrevételek megtételére a közvélemény szá-
mára 2016. július 30-ig 30 nap áll rendelkezésre. A KTI ezt 
követően a vélemények figyelembevételével véglegesíti az 
intézkedési tervet.
A dokumentáció elérhető Tiszaújváros honlapján, illetve 
megtekinthető a Polgármesteri Hivatal 228-as irodájában.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Klímatelepítés engedélyezése
Az építési engedélyhez nem kötött építési 
tevékenységet, a rendeltetésváltozást, il-
letve a reklámelhelyezést csak a polgár-
mester által kiadott igazolás alapján lehet 
megkezdeni, településképi bejelentési el-
járás lefolytatásával. 
A helyi rendeletben felsorolt engedélyhez 
nem kötött építési tevékenységek között 
szerepel a   klímaberendezés közterületről 
látható felületen való elhelyezése, ha ah-
hoz nem kell az építmény tartószerkeze-
ti rendszerét vagy tartószerkezeti eleme-
it megváltoztatni, átalakítani, elbontani, 
kicserélni, megerősíteni vagy újjáépíteni. 
A bejelentési eljárás lefolytatásához a ké-
relmező (építtető) kérelmét az erre rend-
szeresített formanyomtatványon /az adat-
lap letölthető: http://ugyfelterminal.tisza-
ujvaros.hu internetes címről/, papírala-
pon nyújtja be. A bejelentéshez két pél-
dány papíralapú építészeti-műszaki terv-
dokumentációt kell mellékelni. A tervdo-
kumentációt oly módon kell elkészíteni, 
hogy annak tartalma áttekinthető, egyér-
telmű legyen.
A dokumentációnak - a kérelem tárgyá-
nak megfelelően - a következő munkaré-
szeket kell tartalmaznia: 
1. műszaki leírást a telepítésről, 
2. helyszínrajzot a szomszédos építmé-
nyek feltüntetésével, 
3. alaprajzot 

4. homlokzatot 
5. utcakép vázlatot, színtervet, látvány-
tervet.
Az elhelyezésnél törekedni kell arra, hogy 
a berendezések szekciónként ugyanarra a 
helyre kerüljenek, a már esetlegesen meg-
lévő kihelyezett klímákkal összhangban. 
Kerülni kell a nyílászárók alá történő el-
helyezést, a légkondicionálókat lehető-
leg az ablakok mellé kell felszerelni, mi-
vel ebben az esetben a beltéri egység kon-
denzvize az alsóbb szintek lakásainak ab-
lakaiba nem folyik be. Azon lakások ese-
tében, melyek erkéllyel, illetve loggiával 
rendelkeznek, a készülékek kizárólag ott 
helyezhetők el.
Az eljárás lefolytatása, illetve a doku-
mentáció elkészítése előtt ajánlott egyez-
tetést kérni a városi főépítésztől.
/Durbák György, városi főépítész, (49) 
548-084, II. em. 224. szoba, szerda 14-18 
óra között, durbak@tujvaros.hu /
Az adatlapot és mellékleteit az I. fokú 
építési hatósághoz kell benyújtani.
/Jászovics Miklós építésügyi munka-
társ, (49) 548 057, I. emelet 108/2. szo-
ba, e-mail: jaszovics@tujvaros.hu, Ke-
mény Kálmán építésügyi csoportveze-
tő, 49/548-017, I. em. 108. szoba, e-ma-
il: kkalman@tujvaros.hu, Szalai Zita épí-
tésügyi munkatárs, 49/548-082, I. em. 
108/1. szoba, e-mail: szalai@tujvaros.hu/ 

ügyfélfogadási időben.
Az eljárásért 10.000 Ft igazgatási-szol-
gáltatási díjat kell fizetni.
A díjat Tiszaújváros Város Önkormány-
zata 11734114-15350064 számú számlá-
jára kell átutalással, vagy készpénz-átuta-
lási megbízással megfizetni.
A díj befizetésének tényét igazoló bizony-
latot a bejelentéshez mellékelni kell, en-
nek hiányában a polgármester a bejelen-
tés tudomásulvételét megtagadja.
A településképi bejelentésről az igazo-
lást a főépítész szakmai álláspontja alap-
ján a polgármester a kérelem beérkezésé-
től számított 8 napon belül adja ki. A pol-
gármester a bejelentést - kikötéssel vagy 
a nélkül - tudomásul veszi és erről a be-
jelentőt igazolás megküldésével értesíti.
A polgármester megtiltja az építési, rek-
lámelhelyezési, rendeltetésváltozási tevé-
kenységet, ha a bejelentés nem felel meg 
a követelményeknek, illetve nem illesz-
kedik a településképbe.
Amennyiben településképi bejelentési el-
járáshoz kötött építési tevékenységet be-
jelentés nélkül, vagy a bejelentéstől elté-
rő tartalommal valósítanak meg, e maga-
tartás elkövetőjével szemben 50.000 Ft-ig 
terjedő pénzbírság szabható ki.

 Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tisza-parti áramszünet
Tisztelt Fogyasztók!
Ezúton értesítjük Önöket arról, hogy hálózatunkon felújítási, 
karbantartási munkát végzünk.
A munkavégzés időtartama alatt az alábbi vételezési helyeken a 
villamos-energia szolgáltatást szüneteltetni fogjuk.
2016.07.06  08:00-tól 18:00-ig                   
Érinti : Tiszaújváros Tisza-parti városrész 
 Tiszavirág 2-16
 Bláthy O Végig
 Neumann J Végig
  Verebélyi Végig
 Bánki D  Végig
 Jedlik Á  Végig
Biztonsági okokból ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket arra, 
hogy ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, a há-
lózatot előzetes értesítés nélkül visszakapcsoljuk.
Megértésüket és türelmüket köszönjük. 

ÉMÁSZ Hálózati Kft

Zöld növényi hulladék
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld nö-
vényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak) házhoz 
menő begyűjtését a közszolgáltató a következő héten, július 
6-án (szerdán) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

7. oldal2016. június 30. Közlemények
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Közös a munka, közös az öröm

Hunyadisok Kesznyétenben

A tehetségprogram zárása

Ünneplőruhás gyerekek, mosolygós ar-
cok. Itt az évvége, a bizonyítványosztás. 
Derűs izgalom. Tavaly ilyenkor még nem 
tudtuk, milyen hamar elszalad ez az év. 
Milyen hamar megtanulnak a gyerme-
keink mindent, amit egy elsősnek tud-
nia kell. A bizonyítványba sem kerül be-
le az a sok tudás, amit ezek a gyerekek 
kaptak a tanító néniktől. A jó eredmények 
azonban tükrözik azt a sok munkát, lelke-
sedést és szeretetet, amivel végzik mun-
kájukat. Kedves Danilóné Makkai Valé-
ria és Ráczkevi Erzsébet, köszönjük! Kö-
szönjük a derűs, vidám légkört, amely se-
gített elfogadni a gyerekeknek az iskola 
kötött szabályait. A sok-sok biztatást és 
türelmet, amelyre szükség volt a minden-
napok során. Hiszen ez volt az első emelt 
óraszámú dráma-tánc tagozat. Az írás, 
olvasás, számolás mellett megtanultak 
egy olyan nyelvet, amelyet bárhol a vi-
lágon megértenek: ez a tánc. Megtanítot-
ta a gyerekeket egymásra figyelni, együtt 
dolgozni és együtt örülni. A sok sikeres 
fellépés is ezt bizonyítja: a Hunyadi gá-
lán, a pünkösdi műsorban, a tankerületi 

pedagógusnapon. Mi szülők csak sejtjük 
mennyi munka van ebben a pedagógusok 
részéről és a gyerekek részéről is. Az 1/1. 
osztályba mégis örömmel járnak a gyere-
kek és mi szülők tudjuk, hogy megtalál-
ták a helyüket.

Kedves Böbe néni és Valika néni, kívá-
nunk nektek a nyárra jó pihenést, hogy jö-
vőre újult erővel tudjátok folytatni közös 
munkátokat!

Az 1/1 osztályba járó
gyerekek és szüleik

A Nemzeti Tehetség Program által ki-
írt és elnyert NTP-KKI-15-0251 számú 
pályázatnak köszönhetően valósulhatott 
meg iskolánkban  „ A természetért: tűzön, 
vízen, levegőben, földön” című termé-
szettudományos tehetséggondozó prog-
ram. Ennek keretében tehettünk látoga-
tást a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzetben. 
Az idegenvezetőnk Harangozó Edit né-
ni volt, aki sok szeretettel, érdekes felad-
ványokkal és játékokkal várt bennünket. 
A játékos csapatalkotás után gondolkod-
tató feladatokon keresztül ismerkedhet-
tünk meg a tájvédelmi körzet adottsága-
ival: fekvésével, növény- és állatvilágá-
val és az ott folyó gazdálkodási módok-
kal. Az elméleti ismereteket séta követte. 
Távcsővel figyeltük a madarak mozgását, 
a változatos növényvilágot, a távolban ta-
nyázó gulyát, de még egy kíváncsi sakált 
is sikerült lencsevégre kapnunk a szalma-
bálák között. Megnézhettük a legelésző 
lovakat, juhokat, a virgonc kismalacokat. 

Legnagyobb élményünk a nemrég szü-
letett kis bivaly, „Kobold” meglátogatá-
sa, simogatása volt. A kirándulást egy fi-
nom estebéd elfogyasztásával zártuk. Ha-
zafelé a buszon rengeteget beszélgettünk 

arról, nekünk mi tetszett a kiránduláson. 
Remélem, még sok ilyen élményben lesz 
részünk!

 Lovász Evelin
6/2. osztályos tanuló

A Nemzeti Tehetség Program által kiírt és 
elnyert NTP-KKI-15-0251 számú pályá-
zatnak köszönhetően valósulhatott meg 
iskolánkban  „ A természetért: tűzön, ví-
zen, levegőben, földön” című természet-
tudományos tehetséggondozó program. 
A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola diákjai olyan dol-
gokkal ismerkedhettek meg a program 
60 órája alatt, amire az iskolai foglalko-
zásokon nem nyílik lehetőség. Elmélet-
ben és gyakorlatban is tanultak a gyere-
kek a vízről, a talajról, a levegőről, a min-
ket körülvevő jelenségekről. A program 
keretében lehetőségük volt megtekinte-
ni a tiszaújvárosi vízművet, a kesznyéte-
ni vízerőművet, a felsőzsolcai szélerőmű-
vet és a Kesznyéteni Tájvédelmi Körze-
tet is. Bővítették a környezetvédelemmel 
kapcsolatos ismereteiket, megfogalmaz-
ták, mit tehetnek közvetlen környezetük-
ben a természet megóvása érdekében. A 
témaköröket művészeti alkotások készí-
tése zárta. Az elkészült művekből kiál-
lítás készült az iskolában. Fő művüknek 

a JÖVÖ ISKOLÁJA makett elkészítését 
tartjuk. Az egész programot egy témanap 
megrendezésével zártuk, ahol a foglalko-
záson résztvevő tanulók a meghívott ven-
dégek és az iskola tanárai, tanulói számá-

ra részletes beszámolóval, képsorozattal, 
videóval szemléltették milyen sok min-
dent megtanulhattak, milyen élményben 
volt részük e pár hét alatt.

A foglalkozást tartó tanárok
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Dumaszínház 
az Eötvösben

Az OTP Bank Nyrt. által 2016. május 11-én szervezett regioná-
lis iskolai vetélkedőn az Eötvös Gimnázium csapata az első he-
lyen végzett. A nyeremény a Dumaszínház egy művészének fel-
lépése volt, melyen az iskola valamennyi diákja részt vehetett. 
A nyeremény „átvétele”  június 14-én volt, amikor Janklovics 
Péter humorista tartott egy fergeteges előadást diákoknak és pe-
dagógusoknak a gimnázium tornatermében. 
Köszönjük szépen a felejthetetlen perceket az OTP bankcsoport 
tagjainak!

 Pogonyi-Simon Edit
                              intézményvezető
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Kazinczy-díjasok

„Végül, akikben jó földbe hull, azok hallják a tanítást, magu-
kévá is teszik és harminc-, hatvan-, sőt százszoros termést hoz-
nak.” /Márk 4,20/
A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában június 21-
én zárták a tanévet. Az elvégzett munka meghozta gyümölcsét. 
Akik becsületesen végigtanulták a tanévet, most tiszta szívvel 
aratták le az eredményeket. Az iskola diákjainak jóval több, 
mint negyedének nem jutott az ötösön kívül más jegy a bizo-
nyítványban. Megérdemelten lettek kitűnők. Iskolánkban ha-
gyomány, hogy a számadáskor Kazinczy-díjban részesül egy ta-
nuló a tantestület véleménye, egy pedagógus pedig a diákok vé-
leménye alapján. György Lili 8.a osztályos tanuló tanulmányi 
eredménye, több tantárgyból elért versenyeredményei, kedves, 
szerény személyisége volt méltó az elismerésre. Végzősként, ő 
már a ballagás alkalmával átvehette az elismerést. A pedagógu-
sok közül a két tanítási nyelvű tagozat egyik motorja, Soltészné 
Szörfi Anikó (képünkön) részesült e díjban. Életútja is arról ta-
núskodik, hogy milyen meghatározó egy ember életében a szü-
lői példa. Háromgenerációs pedagóguscsaládból hozta magával 
azokat az értékeket, melyek mentén éli életét, és amit igyekszik 
továbbadni diákjainak. S ha a Kazinczy-díjra tekintünk, akkor 
elmondhatjuk, hogy sikeres volt a kézbesítés. Hisz ezt az elis-
merést a tanítványok adták szívből, szeretetből, hálájuk jeléül. 
Kívánjuk, hogy még sokáig élvezhesse ezt a szeretetet. 

Dorony Attiláné
   igazgató

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában június 18-
án ballagtak el a végzős diákok. Az utolsó csengőszó után elkö-
szöntek a számukra feldíszített osztálytermektől, majd az isko-
laudvar enyhet adó fái alatt bensőséges műsor keretében az is-
kolatársaktól és tanáraiktól. Verseltek, daloltak magyarul és an-
golul. Dorony Attiláné igazgató asszony átadta a díjakat azok-
nak a diákoknak, akik eredményeikkel öregbítették az alma ma-
ter jó hírnevét: a nyolc éven át kitűnő tanulóknak, a felső-, és kö-
zépfokú nyelvvizsgát szerzőknek, és a jó sportolóknak, majd Pál 
apostol szavaival bocsátotta útjára a ballagó diákokat. „Erősöd-
jetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében.” Fehér galambok 
vitték tovább üzenetét.

Dorony Attiláné 
 igazgató
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Gaudeámus igitur…

8. oldal 2016. június 30.Iskolapéldák

Megtanultak egy „nyelvet”: a táncot. 

Kobold jól tűrte a sok simogatást. 

A kiállítás fő műve a jövő iskolája. 



Mecénás 
ösztöndíjasok

Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola
Illés Dávid 5/1., Varga Bence 5/2., Gruber Noémi 5/10., Molnár 
Zalán  5/7., Koncz Emese 5/8., Pap Szimonetta 5/9., Oláh Péter 
Sándor 6/1., Eperjesi Tímea  6/2., Gondos Vanda 6/6., Szmicsek 
Levente 6/7., Nagy Dominik Bence 6/8., Balogh Adrienn Kit-
ti 7/1., Baumgartner Leona 7/2., Víg Viktor 7/10., Kovács An-
na 7/7., Szladics Bence 7/8., Koncz Dóra 7/9., Tóth Anna 8/1., 
Molnár Szabolcs 8/2., Bacsa József Gábor 8/6., Kováts Panna 
8/7., Ortó Krisztina Mónika 8/8. 
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola  
Brunyánszky Réka 5.a, Tóth Eszter 5.b, Csehovics Kitti 6.a, Ar-
nóczki Stella 6.b, Sajgó Zsófia 7.a, Nagy Levente 7.b, Szabó Li-
li 8.a, Rácz Katalin  8.b
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 
Koleszár Boldizsár 5.a, Szitárcsik Eliza 5.b, Bodolai Lili 6.a, 
Orosz Zoltán 7.a, Szilágyi Tamás 7.b, Tállai Borbála Csenge 8.a
Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégium  
Lapostyán Fruzsina 7.H, Zsóri Zsolt 8.H, Oláh Mózes 9.A, Ge-
re Áron Károly 9.B, Markovics Gergő István 9.H, Nyitrai Gergő 
9.Ny, Csanálosi Dalma 9.M, Gyárfás Nikolett 10.A, Molnár Tí-
mea 10.B, Kiss Ádám 10.H, Kelemen Richárd 10.M, Marozsán 
Kíra 11.A, Nagy Máté 11.B, Esvég Luca 11.H, Kiss Fruzsina 
11.M, Szabó  Henrietta 12.A, Bugya Anikó Judit 12.B, Kovács 
Ágota 12.H, Gulyás Zsuzsa 13.N, Nagy Ildikó 9.K, Kóti Beatrix 
Ibolya 10.K, Ujhelyi Máté 11.K, Gyulai Mercédesz Anett 11.G, 
Vatta Viktor 12.K, Kozma Csilla 12.G, Molnár Tímea 13.K 
Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel 
Szakképző Iskolája
Boros Tamás 9.C, Török Márk 9.D, Fróna Balázs 9.L, Bodó 
Zsolt 10.C, Hangó Zoltán 10.D, Zsikin Péter 10.L, Pogonyi Pat-
rik 11.C, Fekete Máté Zsolt  11.D, Weisz László Bence 11.L, 
Nagy Ákos 2/10.C, Burai Krisztián 2/10.D, Jónyer Szilveszter 
2/12.F, Jónyer Martin 9.E, Széplaki János 9.G, Kácsándi Viktó-
ria 9.V, Derbák Dominik 10.E, Balogh László 10.G, Berta Féd-
ra Zsófia 10.V, Halász Zoltán 11.E, Konkoly Anita Tünde 11.V, 
Békési László 12.E, Vatta Vanessza 12.V, Lakomecz Nikolet-
ta 1/13.A, Bagi Tamás 1/13.G, Bejó Bella 2/14.A, Kazai Csa-
ba 2/14.G
Felsőfokú hallgatók
Ács Gabriella, Bálint Ágota, Bálint Botond, Bodnár Noémi, 
Császár Nóra, Dobos Hunor, Fábián Rita, Figeczky Bence, Fo-
dor Márk, Fogarasi Doroti, Gombos Petra, Gönczi Kinga, Jakab 
Dóra, Kiss Viktor, Kovács Dóra, Körömi Eszter Sára, Lénárt 
Lejla, Lerner Katalin, Magyar Dorottya, Meczkó Alexandra, 
Molnár Pálma, Orosz Regina, Pálóczi Ágnes, Tóth Réka, Gere 
Márton Pál, Nagy Attila, Pristyák Levente, Faragó Dávid, Hok 
Zsófia, Jancsár Lili, Kébel Zsófia, Labancz Borbála, Mucza Or-
solya, Varga Dalma, Belyus Bernadett Erzsébet, Buczkó Botond 
Sámuel, Csapó Márton, Dusza Eszter, Gáll Csilla, Jávorszki Ol-
ga, Lencsés Kitti, Molnár Tamás, Németh Gábor, Oláh Pál Oli-
vér, Papp Júlia, Petrik Szandra, Ádám Aida, Körtvélyesi Cintia, 
Nagy Zita, Bató Alex, Bazsó Viktória, Bencs Karolina, Fehérné 
Lázár Anna, Kovács Bence, Magyar Noémi, Medgyesi Barbara, 
Stefán Ibolya, Vida Péter, Bazsó Gábor, Belényesi Viktória, Do-
bos Tamás, Fekete Zsolt, Pelyhe Réka, Soltész Petra, Süveges 
Kristóf, Szikszai Fanni, Fakó Dóra, Lukács Péter, Nagy Dóra, 
Radics Anikó, Szíjártó Cintia, Szilágyi Szilvia Éva, Papp Mari-
ann, Vigh Henrietta.

Tiszaújváros kitűnő tanulói
Eötvös József Gimnázium, Szak-
középiskola és Kollégium
Kitűnő tanulók
7.H: Lapostyán Fruzsina, Zsóri Ádám, 
8.H: Emődi Norbert, Garbacz Dávid, 
Makrányi Kata, Nagy Fanni Zsuzsanna, 
Sebe Anett, Unyi Dominik Vajk, Vitányi 
Klaudia, Zsóri Zsolt, 9.A: Oláh Mózes, 
9.B: Klein Anita, Gere Áron Károly, Lo-
vász Péter, 9.H: Jónás Bence, Kiss Fanni, 
Lengyel Bianka, Szilágyi Viktória, 9.M: 
Csanálosi Dalma, Kovács Evelin, Ko-
vács Zsolt, Takács Eszter, 10.B: Molnár 
Tímea, Mezei Zsolt, 10.H: Baráth Lilla, 
Kiss Ádám, Mártha Balázs Levente, Sol-
tész Luca Sára, Tóth Melinda, Varga Pat-
rik, 10.M: Kelemen Richárd, 11.A: Szabó 
Petra, Tompa Andrea, 11.B: Nagy Máté, 
Stefanovics Viktória, 11.H: Flaskó Máté, 
Jánosi Benjámin, Makrányi Dávid, 12. A: 
Simon Zsòfia, Márki Zsòfia, Oláh Anna, 
12.H: Holló Dávid, Kiss Ágota, Kovács 
Ágota, Orosz Enikő, 13. N: Grebely Pé-
ter, Gulyás Zsuzsa, Izsvák Viktória, Ka-
pus Barbara, Székely Anita, Teleki Szi-
monetta.
Kitűnőre érettségizett tanulók
12.A: Márki Zsófia, Simon Zsófia, 12.B: 
Bárdos Vera, 12.H: Bajzáth Áron József, 
Holló Dávid, Izsvák Réka, Kovács Ágo-
ta, 13.N: Grebely Péter, Gulyás Zsuzsa, 
Izsvák Viktória, Kapus Barbara, Székely 
Anita.
Szerencsi Szakképzési Centrum 
Brassai Sámuel Szakképző Isko-
lája
Kitűnő tanulók
Engi Gyula 2/14.A osztály elektronikai 
technikus szak, Nagy Szabina 2/14.A osz-
tály ügyviteli titkár szak.
Tiszaújvárosi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola
Hunyadi Mátyás Iskola
Kiválóan teljesített tanulók 
1. évfolyam: Kántor Réka 1/1., Keresz-
tes Hanga 1/1., Kerékgyártó Lili 1/1., 
Trungel Panna 1/1., Viszóczki Flóra 1/1., 
Ágoston Gabriella 1/2., Hevesi Dáni-
el 1/2., Palkó Patrik 1/2., Sándor Han-
na 1/2., Szőke Fanni 1/2., Varga Nikolet-
ta Bíborka 1/2., Veres Anna 1/2., Czaga 
Márkó László 1/3., Radácsi Barnabás 1/3.
Kitűnő tanulók
2-8. évfolyam: Gáspár Dominika 2/1., 
Kántor Zsófia 2/1., Papp-Gazsi Lili 2/1., 
Balogh Benedek 2/2., Galambos Lili 2/2., 
Halász Gergely 2/2., Horváth Lilien Han-
na 2/2., Szendrei Áron 2/2., Tamás Lili-
ána 2/2., Tóth Marcell Dávid 2/2., Csu-
hai Lambert Zoltán 3/1., Lengyel Laura 
3/1., Csordás Péter 3/2., Elek Petra 3/2., 
Nagy Dominik 3/2., Nagy Luca 3/2., Tol-
véth Dávid Ákos 3/2., Hegedűs Míra 3/3., 
Szilvási Norbert 3/3., Bagics Martin Ro-
land 4/1., Bodnár Brigitta 4/1., Borjus Vi-
rág 4/1., Orliczki Bettina 4/1., Hajdú Li-
li 4/2., Löfcsik András Zoltán 4/2., Nagy 
Míra Zsolna 4/2., Oláh Balázs Lász-
ló 4/2., Dienes Ivett 4/3., Kovács Ádám 
4/3., Krajcz Inez Lilla 4/3., Minden Viola 
4/3., Szögedi Fruzsina 4/3., Szögedi Sza-
bina 4/3., Kovács Dániel 5/1., Szikszai 
Petra 5/2., Varga Bence 5/2.,  Oláh Péter 
Sándor 6/1., Eperjesi Tímea 6/2., Baum-
gartner Leona 7/2., Vitányi Csenge 7/2.,  
Tóth Anna 8/1.
Széchenyi István Iskola
Kiválóan teljesített tanulók  
1. évfolyam: Bodnár Hanna 1/4., Drótos 
Janka 1/4., Elek Bori 1/4., Komora Lu-
ca 1/4., Lukács Eszter 1/4., Mészner Re-
gina 1/4., Theisz Blanka Virág 1/4., Be-
hina Ádám József 1/5., Czokó Noel Atti-
la 1/5., Farkas Kristóf 1/5., Gulácsi Márk 
1/5., Kassai Bálint 1/5., Kriston Lilla Do-
rotea 1/5., Lajtos Vanda 1/5., Makó Lé-
na 1/5., Makó Panna 1/5., Mogyoróssy 
Réka 1/5., Molnár Dóra 1/5., Suba Dáni-
el 1/5., Németh Sára 1/5., Riczu Levente 
1/5., Vámosi Zsombor 1/5., Vásári Luca 
1/5., Virág István Soma 1/5., Erdei Zsom-
bor 1/6., Hadobás Örs 1/6., Kurucz Ger-

gő 1/6., Laczai Dávid 1/6., Rémiás Máté 
1/6., Szabó Bence 1/6., 
Kitűnő tanulók 
2-8. évfolyam: Egedi Bence 2/3., Kocsis 
Hanna 2/3., Tóth Imre 2/3., Tóth Kende 
Máté 2/3., Csipke Emese Zselyke 2/4., 
Fodor Luca 2/4., Herczeg Olivér 2/4., Ka-
pitány Gergő 2/4., Leniczki Marcell 2/4., 
Pápai Petra 2/4., Rontó Márkó 2/4., To-
mozi Zoé Laura 2/4., Vámosi Réka 2/4., 
Vámosi Szofi 2/4., Zsandár Zénó Sza-
bolcs 2/4., Barna Csaba 2/5., Fülöp Ko-
los 2/5., Görömbei Levente 2/5., Kovács 
Kristóf László 2/5., Oláh Ádám 2/5., Pap 
Gréta 2/5., Puskár Anna 2/5., Répási Lau-
ra 2/5., Tóth-Bajusz Márton Mihály 2/5., 
Veres Zalán László 2/5., Elek Mátyás 3/4., 
Farkas Laura 3/4., Katona Lora 3/4., Ko-
vács Kristóf 3/4., Répási Anikó 3/4., Sze-
mán Anna Ramóna 3/4., Balogh Gergő 
3/5., Barancsi Flóra Fédra 3/5., Besenyei 
Sára 3/5., Cziáky Ádám 3/5., Molnár Dá-
vid 3/5., Szabó Panna 3/5., Bartók Han-
na 3/6., Hajdu Panna 3/6., Kozma Han-
na Dorka 3/6., Vásári Viktória 3/6., Veréb 
Ádám 3/6., Tóth Attila 3/6., Bakos Péter 
4/6., Erdei Bálint Máté 4/6., Fedor Sza-
bolcs 4/6., Ferencsik Bálint Donát 4/6., 
Ferencsik Soma Attila 4/6., Fülöp Ken-
de 4/6., Görzsöny Gréta 4/6., Kádár Luca 
4/6., Kiss Eszter  4/6., Lenke Adél 4/6., 
Varga Panna 4/6., Vigh Napsugár 4/6., 
Besenyei Martin 4/7., Deim Marcell 4/7., 
Fedák Botond 4/7., Fodor Anna 4/7., Fó-
nagy-Sütő Dorka 4/7., Illés Dóra 4/7., Ily-
lyés Lara 4/7., Kun Tamás 4/7., Szabados 
Balázs 4/7., Urbán Benedek 4/7., Üveges 
Elinor 4/7., Gulácsi Ákos 4/8., Gyárfás 
Levente 4/8., Macz Benedek János 4/8., 
Oláh Boglárka 4/8., Drahos Dominik 
5/7., Fedák Zsombor 5/7., Hajdú Petra 
5/7., Kacsa Dávid Péter 5/7., Kovács Gré-
ta 5/7., Lajtos Bence Levente 5/7., Mol-
nár Zalán 5/7., Plósz Bianka 5/7., Rontó 
Balázs 5/7., Sugár Anett 5/7., Szénégető 
Gerda 5/7., Vámosi Marcell 5/7., Koncz 
Emese 5/8., Tóth Zsófia Dalma 5/8., Vá-
mosi Tibor Flórián 5/8., Pap Szimonet-
ta 5/9., Szmicsek Levente 6/7., Bezdány 
Zsolt Buda 7/7., Bóna Kinga 7/7., Csató 
Lilla 7/7., Görömbei Rita 7/7., Hegedűs 
Kamilla 7/7., Kacsa Panna Fruzsina 7/7., 
Kovács Anna 7/7., Mezei Dóra 7/7., Sza-
bó Orsolya 7/7., Koncz Dóra 7/9., Papp 
Zita 7/9., Kelemen Aliz 8/7., Kováts Pan-
na 8/7. 
Éltes Mátyás Iskola
2-8. évfolyam: Zelei Tamás 4. osztály, 
Lakatos Anasztázia Ramóna 5.osztály, 
Balogh Alex Iván 8. osztály
Kazinczy Ferenc Református Ál-
talános Iskola
1.a osztály: Átyim Attila, Bársony Bá-
lint, Bártfai Réka, Csehovics Marcell, 
Fónagy-Árva Zsófia, Görömbölyi Re-
beka Zoé, Hatvani Benedek, Ispán Ger-
gely János, Jánosi Laura Hanna, Kiss Ba-
lázs, Kovács Veronika, Máté Milán, Mitre 
Flóra, Skobrák Roland, Szabó Noel Nim-
ród, Turjanicza Botond Bogdán; 1.b osz-
tály: Bagdi Gréta, Bagdi Lina, Czene Lil-
la Boglárka, Kovács Ágota, Kovács Eve-
lin, Nagy Gréta, Szabó Kata, Széll Kris-
tóf, Varga Márk; 2.a osztály: Bodolai Bo-

ra, Hanus Máté, Hohol Ákos, Hudák No-
émi Kitti, Magyar Lara Noa, Mátyus Jan-
ka, Molnár Teodóra Kiara, Sipos Vil-
mos, Szlávik Levente; 2.b osztály: Ba-
gi Zoltán, Miskolci Fanni, Nagy Helga, 
Novák Milán, Oláh Sarolta, Remenyik 
Anna, Spisák Míra Tündér, Szonda Má-
té; 3.a osztály: Czap Hanna, Czene Gré-
ta, Eke Laura, Ferenczi Nóra, Gál Gréta 
Vivien, Horváth Gergő, Ispán Réka Pan-
na, Kincses Anna Rozi, Kiss Hunor, Mu-
ha Evelin Klaudia, Papp Flóra; 3.b osz-
tály: Baicu Alexandra, Bán Lilla, Bol-
gár Dániel, Flaskó Dániel, Lukács Ré-
ka, Magyar Ádám, Nagy Léna, Orosz Dá-
niel, Petró Dominik, Poór Bennett Zsolt, 
Szűcs Hunor, Tóth Lili, Zanócz Áron; 3.c 
osztály: Bodnár Panna Krisztina, Csat-
lós Olivér Kristóf, Kovács Hanna, Mo-
noki Dominik Viktor, Rem Viktória, Si-
pos Luca, Tóth Gabriella, Turjanicza Bol-
dizsár; 4.a osztály: Alexa Zsuzsanna, Ba-
lázs Boglár, Balogh Fanni, Borza Esz-
ter Virág, Bóta Bence, Fónagy-Árva Pé-
ter, Heltai Kilián, Horváth Gréta, Jusz-
kó András, Ladányi Kitti, Puskás Kori-
na; 4.b osztály: Ágoston Attila, Hege-
dűs Lili Vivien, Lőrincz Loránd László, 
Riczu Zsófia, Varga András. 5.a osztály: 
Brunyánszky Réka, Danó Melinda, Kiss 
Gábor Botond, Vámosi Kincső; 5.b osz-
tály: Kosina Réka, Szabolcsi Bálint, Tóth 
Eszter; 6.a osztály: Bárdos Dóra, Cseho-
vics Kitti, Kanyó Viktória, Kovács Bálint 
Máté, Molnár Elizabet, Szabolcsi Márta, 
Takács Noémi, Tóth Csenge, Venglovecz 
Bence; 6.b osztály: Arnóczki Stella, Bá-
rány Zsanett, Novák Henriett, Tóth Csilla 
Eszter, Vajani Viktória Borbála; 7.a osz-
tály: Fekete Kiara Mercédesz, Hohol Ré-
ka, Magyar Balázs Márton, Nagy Nelli, 
Sajgó Zsófia, Szűcs Hanna; 7.b osztály: 
Danó Ádám, Kocsis Simon Márk, Nagy 
Levente; 8.a osztály: György Lili, Né-
meth Miklós Ákos, Szabó Lili, Szilágyi 
Renáta.     
Tiszaújvárosi Szent István Kato-
likus Általános Iskola
1.a: Bakos Léna Fruzsina, Béke Kata, 
Emődi Kende Mór, Gulyás Gréta, Papp 
Elizabet, Rózsahegyi Dorina, Ulics-
ka Sába Napsugár, 1.b.: Balogh Doroty-
tya, Czap Roland János, Hankó Mirella, 
Koncz Lia, Mészáros Márk László, 2.a: 
Giák Tekla Éva, Mérkőy Luca, Vigh Or-
solya, Kiss Alexa, 2.b: Illés-Czaga Má-
té, Juhász Ákos, Kiss Péter László, Ko-
sina Kende, Seres Dorina, Teslér Laura 
Zsófia, 3.a: Besenyi Bence, Deli Tünde, 
Kapczár Noémi, Kocsis Laura Anna, Ko-
vács Edina, Magasi Lili, Okváth Vivien, 
Tállai Zétény Ádám, 3.b: Andrássy Dé-
nes, Gémes Blanka, Harsányi Boglárka, 
Mező Dániel, Mező Dominik, Mező Do-
monkos, Szabó Lili, Szilágyi Bálint, 4.a: 
Berecz Gyula, József Henriett, Volyák 
Marcell, 4. b: Barta Viola, Bodnár Vik-
tor, Stadler Botond Csaba, Szabó Brigitta 
Krisztina, 5.a: Bartal Ákos, Horváth Le-
vente János, Koleszár Boldizsár, 5.b: Bal-
la Eszter, Szabó Mercédesz, 6.a: Berencsi 
Lili, Bodolai Lili, 7.a: Nagy Zsófi, Orosz 
Zoltán, 8.a: Tállai Borbála Csenge. 

Az Eötvös Alapítvány kuratóriuma idén is tanulmányi ösztön-
díjban részesítette a kiemelkedő eredményt elért diákokat.
Ösztöndíjban részesültek: 
Boros Petra 13. N, Fajta Viktória 13. N, Gulyás Zsuzsa 13. N, 
Grebely Péter 13. N, Izsvák Viktória 13. N, Kapus Barbara 13. 
N, Mengyi Kornél 13. N, Székely Anita 13. N, Szuhán Dóra 
13. N, Teleki Szimonetta Cintia 13. N, Török Nikolett 13. N, 
Bajzáth Áron József 12. H, Balogh Flóra 12. H, Kiss Ágota 12. 
H, Kovács Ágota 12. H, Molnár Krisztina 12. H, Orosz Enikő 
12. H, Sebe Ádám 12. H, Jancsár Patrícia 12. A, Vigh Krisztina 
12. A, Pelyhe Renáta 12. A, Bárdos Vera 12. B, Lovász Dávid 
12. B, Pásztor Annamária 12. B, Karácsony Enikő Ibolya 12. K, 
Esvég Luca 11. H, Flaskó Máté 11. H, Jánosi Benjámin 11. H, 
Makrányi Dávid 11. H, Tóth Flóra 11. H, Marozsán Kíra 11. A, 
Mándity Péter 11. A, Szabó Petra 11. A, Nagy Máté 11. B, Ste-
fanovics Viktória 11. B, Sallér Anna 11. M, Oláh Fanni 11. M, 
Györki Anita 11. M, Gyulai Mercédesz 11. G, Baráth Lilla 10. 
H, Kiss Ádám 10. H, Soltész Luca Sára 10. H, Tóth Melinda 10. 
H, Tóth Evelin 10. H, Kelemen Richárd 10. M, Horváth Zoltán 
10. B, Mezei Zsolt 10. B, Molnár Tímea 10. B, Orosz Dominik 
János 10. B, Tóth Bettina Beatrix 10. B, Takács Enikő 10. M, 
Fülöp Zsanett 1/13. K, Budai Lili 1/13. K, Kovács Nikolett 1/13. 
K, Molnár Tímea 1/13. K.

Az Eötvös Alapítvány 
ösztöndíjasai

Az Eötvös középiskolában 51-en kaptak kitűnő bizonyítványt és 12-en érettsé-
giztek kitűnőre. 
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Előző alkalommal a hivatalos ügyeit inté-
ző magánszemély telefonálási szabályai-
val foglalkoztunk. Ezúttal is a hivatalos 
telefonokról beszélünk, ám most a hiva-
talban dolgozók szempontjai szerint is-
merkedünk a szabályokkal.
Amikor a munkahelyünkön kell telefon-
hívást fogadni, mindig tartsuk szem előtt, 
hogy a mi viselkedésünk alapján ítélik 
meg a céget, ahol dolgozunk. Személyes 
tapasztalat alapján mondhatom, ha moso-
lyogva vesszük fel a készüléket, akkor az 
érződik az éter másik oldalán is. Mivel a 
vonal másik végén csak a hangunk alap-
ján érzékelnek minket, igyekezni kell ért-
hetően, jól artikulálva, megfelelő hangon 
és udvariassággal beszélni. Ha valamit 
nem pontosan értünk, nyugodtan kérdez-
zünk rá, nehogy emiatt rossz információ-
val szolgáljunk.
Igyekezzünk három, de maximum öt 
csengésre felvenni a telefont, hogy cé-
günket a színvonalas ügyintézés által je-
gyezzék meg. Aki felveszi a készüléket, 
azonosítja magát: Köszön, elmondja a cé-
ge és a saját nevét. Esetleg megkérdezi: 
„Miben segíthetek?”, de ez nem kötele-
ző. Például: Jó napot kívánok! Protokoll 
iskola. Titkár Jenő vagyok. Miben segít-
hetek?
Illetlenség, ha felvesszük a készüléket, de 
nem a hívóval foglalkozunk, hanem még 
befejezzük a kollégának szánt mondatot. 
Célszerű a kezünk ügyében tartani pa-
pírt, íróeszközt és határidőnaplót, ne kell-
jen várakoztatni a hívót, míg előkészítjük 
ezeket.
Amikor telefonon bonyolítjuk a munkán-
kat, illendő a munkaidő kezdetét köve-
tő negyed- órától a munkaidő vége előt-
ti negyedóráig kezdeményezni a hívást. 
A munka felvételekor a napi eligazítást, a 
végén pedig a másnapra előkészülést za-
varhatjuk meg.
Munkahelyen ne használjuk a telefont 
magánügyek intézésére, munkájában sen-
kit ne zavarjunk.
Emlékezetből tárcsázni kockázatos. Ha a 
hívás téves számra futott be, ne csapjuk le 
a készüléket. Kérjünk elnézést és mond-
juk meg milyen számot hívtunk, hogy 

meggyőződhessünk, téves kapcsolásról 
vagy számváltozásról van-e szó. Ilyenkor 
a hívott segítsen a hívó félnek. A munka-
társ készséges hozzáállása jó fényt vet a 
cégre.
Amennyiben a cégnek külföldi partnere 
van, csak az kezdjen bele idegen nyelvű 
beszélgetésbe, aki biztos, hogy meg is ér-
ti, amit mondanak. Külföldi partnert a la-
kásán vagy szállodai szobájában csak ak-
kor zavarjuk hívásunkkal, ha az ő érde-
két szolgálja. Természetesen elnézést ké-
rünk a zavarásért. Ebben az esetben is fi-
gyelembe kell venni, hogy étkezési és pi-
henőidőben nagyfokú udvariatlanság bár-
kit is telefonon zavarni.
Amennyiben a cégen belül belső telefon-
központ van, akkor is mutatkozzunk be, 
mert nem köteles a másik melléken lévő 
kolléga tudni, hogy melyik mellékről ki 
hívhatja.
Ha idegen irodában maradunk és csörög 
a telefon, nem kell felvennünk. Ha meg-
tesszük, akkor bemutatkozunk a cég ne-
vén és jelezzük, hogy az illetékes személy 
azonnal átveszi.
Mások telefonbeszélgetése alatt ki kell 
menni a helyiségből. Ha a telefonáló azt 
kéri, hogy ottmaradjunk, a beszélgetésbe 
nem szólhatunk bele. Igyekezzünk más-
ra figyelni, és amikor vége a hívásnak, 

nem kommentálni a hallottakat. Ha a ven-
dég kimegy a beszélgetés alatt, akkor illik 
személyesen elé menni és visszakísérni a 
hívást követően. 
Amikor tárgyalásba kezdünk, de tudjuk, 
hogy egy fontos hívást várunk, akkor ezt 
jelezzük a tárgyalófelekkel. A hívással a 
legkevesebbet zavarjuk a tárgyalás mene-
tét. Menjünk ki a helyiségből és minél ha-
marabb térjünk vissza. A személyes talál-
kozást tartsuk fontosabbnak.
Ha bármilyen okból nem tudjuk felvenni 
a kagylót, akkor egy kolléga, vagy titkár-
nő kérdezze meg, elnézést kérve és hivat-
kozva elfoglaltságunkra, hogy kit és mi-
kor hívhatunk vissza.
Sokszor áll fenn az a helyzet, hogy beszé-
lünk az egyik telefonon és csöng a má-
sik. Ilyenkor az a teendő, hogy bocsána-
tot kérünk a beszélő partnerünktől a meg-
szakításért és felvesszük a másik kagylót. 
A hívó fél türelmét kérjük, vagy felajánl-
juk a visszahívást, majd visszatérünk az 
előző beszélgetéshez és befejezzük a leg-
rövidebben a témát.
Magasabb beosztású személyt csak ma-
gunk tárcsázhatunk, mert kapcsolásnál 
felettesünk megvárakoztatása udvariat-
lanság.

Medina

Illem, protokoll

A hivatali telefonálásról

Részletek a pápai bullából

Az irgalmasság arca
Az irgalmasság rendkívüli szentéve a 30. 
szentév a római katolikus egyház történe-
tében. 2015. december 8-án, a szeplőte-
len fogantatás ünnepén, a II. vatikáni zsi-
nat befejezésének 50. évfordulóján kez-
dődött a Szent Péter-bazilika szent ka-
pujának (Porta Sancta) megnyitásával és 
2016. november 20-án, Krisztus király 
ünnepén zárul.
 Rendes szentévet minden 25. vagy 50. 
évben tartanak, míg rendkívüli szenté-
vet az egyházfő különleges alkalomból 
hirdethet meg. Azt, hogy mitől tartotta a 
pápa különlegesnek az alkalmat a szen-
tév meghirdetésére, kiolvasható a Miseri-
cordiae vultus (Irgalmasság arca) kezdetű 
bullájának soraiból. 
A pápai megnyilatkozás természetesen 
elsősorban a katolikusoknak szól, de el-
gondolkoztató lehet hívőknek és nem hí-
vőknek egyaránt. Miközben előszeretet-
tel ítélünk meg másokat, meglátva má-
sok szemében a szálkát, de a magunké-
ban a gerendát sem, aközben sokan ér-
zéketlenné váltunk a nélkülöző, megy-
gyötört, szenvedő társaink iránt. Ezen is 
szeretne változtatni a katolikus egyház a 
szentév programjai által. Sajnos hazánk-
ban ezek a programok vagy nem kapnak 
elég nyilvánosságot, vagy háttérbe szo-
rulnak a 2020-as Nemzetközi Eucharisz-
tikus Kongresszus előkészítése, a család-
pasztoráció, azaz a családközpontú lelki-
pásztori szolgálat és más kiemelten kezelt 
témák programjai mögött. 
Címszavakban összefoglalva az egyházfő 

az alábbiakat kéri a szentévben (is) egy-
háza tagjaitól: Tegyünk egy zarándokla-
tot! Ne bíráskodjunk, és ne ítélkezzünk, 
hanem bocsássunk meg és adakozzunk! 
Nyissuk meg a szívünket a lét perifériái 
felé! Örömmel hajtsuk végre a testi és lel-
ki irgalmasság cselekedeteit! A szentév-
ben a papok feloldozhatnak olyan bűnök 
alól is, amelyhez eddig csak az Apostoli 
Szentszéknek volt joga.
A teljesség igénye nélkül néhány gondo-
lat a pápai megnyilatkozásból, amelyen 
mindenkinek érdemes lehet elgondolkoz-
nia:
A zarándoklat különleges jel a Szentév-
ben, mert azt az utat jelképezi, melyet 
minden ember végigjár az élete során. 
[M.V. 14.]
Az Úr Jézus megmutatja a zarándokút 
szakaszait, melyen át célba lehet érni: 
„Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s ak-
kor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek 
el senkit, s akkor benneteket sem ítélnek 
el. Bocsássatok meg, és nektek is megbo-
csátanak. (…) Adjatok, és akkor ti is kap-
tok. …Mert amilyen mértékkel ti mértek, 
olyannal mérnek majd nektek is. 
Ha egy testvérről távollétében rosszat 
mondunk, rossz fényben tüntetjük fel, ak-
kor meggyalázzuk a becsületét és a plety-
ka áldozatává tesszük. Nem ítélni és el 
nem ítélni pozitív értelemben azt jelen-
ti, hogy észrevesszük a jót másokban, és 
nem gyötörjük töredékes ítéletünkkel és 
feltételezett mindentudásunkkal. Mindez 
azonban még nem elegendő az irgalmas-

ság kifejezésére. … A megbocsátás eszkö-
zévé kell válnunk… [M.V. 14.]
A Szentévben megtapasztalhatjuk majd, 
hogy mit jelent megnyitni a szívünket 
azok felé, akik a modern világ - gyakran 
drámai módon létrehozott - perifériáin él-
nek. Mennyi kényes és gyötrelmes szituá-
ció van a mai világban! Hány sebet üt-
nek azok testén, akiknek már nincs hang-
juk, mert a jajszavukat elnyomta és el-
hallgattatta a gazdag népek közömbös-
sége. Nyissuk föl a szemünket, hogy ész-
revegyük a világ nyomorúságát, méltósá-
guktól megfosztott fivéreink és nővéreink 
sebeit, és érezzünk késztetést arra, hogy 
meghalljuk segélykiáltásukat. [M.V. 15.]
Nem illetlenség, sőt az abban foglaltak 
kiemelése, ha nem a bulla szavait, hanem 
Jézus intelmét idézem záró mondatként 
Márk Evangéliumából: „Akinek van füle 
a hallásra, hallja meg!” (Mk. 4.23)
Az intelmeket a pápai bullából kiválasz-
totta:

                 Szrogh Károly

Vállalkozások adományából

Vöröskeresztes 
gyermektábor

A Magyar Vöröskereszt Dél-Borsod Területi Szervezetének 
szervezésében 22 nehéz sorban élő kisgyermek táborozhatott 
Tarcalon június 16-tól 20-ig. A területi szervezet hat települé-
séről, Bükkábrányból, Tiszaújvárosból, Mezőcsátról, Taktasza-
dáról, Mezőzomborról, Szerencsről érkeztek 10-12 éves ko-
rú gyermekek a táborba. A nappali programokhoz a házigazda-
ként tarcali gyermekek is csatlakoztak. Tiszaújvárosból 9 fő vett 
részt a táborban.
A tábor első napjaiban az ismerkedésen és összebarátkozáson 
túl a település megismerése volt a fő cél. A táborlakók megte-
kintették Tarcal fő nevezetességeit, a Borfaluban lévő helytörté-
neti kiállítást, az Áldó Krisztus szobrot a hozzá vezető sétány-
nyal, a Harlekin Tánc Stúdió nyílt főpróbáját is. A tábor egész 
ideje alatt a játék, az önfeledt kikapcsolódás, a közös élmények 
szerzése állt a középpontban, de a Vöröskereszt eszmeiségével, 
céljaival, és fő feladataival is megismerkedhettek a gyerekek. 
A hétvégén strandolás volt Nyíregyházán az élményfürdőben, 
a tokaji városnézést sétahajózás színesítette. A gyermekek fájó 
szívvel vettek búcsút egymástól a záró estet követően.
A táboroztatás a Vöröskereszt egészségvédelmi, ifjúsági és szo-
ciális tevékenységeihez egyaránt szorosan kapcsolódik. A for-
rások előteremtéséhez a megkeresett vállalkozások önzetlenül 
ajánlották fel a támogatásukat, de a tábor finanszírozásához se-
gítséget adott a decemberben évről-évre megrendezett jótékony-
sági vásár is.  A gyerekek számára a szállást a Mária Zarándok-
ház biztosította, amiért külön hálával tartozunk a helyi római 
katolikus egyházközségnek is. A kedvezményes ellátásról Tar-
cal önkormányzata, a helyi vállalkozások és magánszemélyek 
is gondoskodtak. A táboroztatás valamennyi költségét adomá-
nyokból teremtette elő a területi szervezet, ezért külön köszö-
net jár a vállalkozásoknak nagylelkű felajánlásaikért, melyek 
nélkül a tábor nem valósulhatott volna meg. Külön köszönet az 
alábbi támogatóknak: Inno-Comp Kft., Lénárt-Tech Kft., Narádi 
Invest Kft., Polipack Kft., Tisza Automotive Kft., Tiszaújváros 
Transz Kft., Tiszaújvárosi Vizi Sport Egyesület, T-Forex Kft., 
Viktori Kft., Whist Kft.

                                            Laták Kamilla, területi vezető

Június 20-tól 24-ig a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Ál-
talános Iskola 71 diákjának szerveztünk tábort. Diákjaink fel-
fedezhették a természet kincseinek gyógyító, egészségmegőrző 
hatását. Kirándulások alkalmával a természet szeretetére, védel-
mére, a túrák során a mozgás örömére, fontosságára hívtuk fel 
a figyelmet. A táborozók keresztény közösségét erősítette lélek-
ben, hitben a Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely meg-
tekintése, mivel fontosnak tartjuk, hogy diákjaink megismer-
jék országunk katolikus zarándok- és búcsújáró helyeit. A Diós-
győri várban lovagi próbát tettek a diákok. Kiállták az íjászat, a 
kézművesség, a kincskeresés próbáit, reneszánsz táncot roptak 
az udvarhölgyekkel, lovagokkal. A számháború, a bükki túra, a 
kerekpártúra, próbára tette a tanulók és pedagógusok edzettsé-
gét. Programjainkkal sikerült jókedvű közösséget építeni a kö-
zös énekléssel, méhészkedéssel, tánccal, ahol minden diák és 
pedagógusok nagyon jól érezte magát.

Orbán Mónika és Zákány Ferencné táborszervezők

kronika@tiszatv.hu

Egészségmegőrző 
táborMunkahelyen ne használjuk a telefont magánügyek intézésére. 
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A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ

Derkó Minigaléria. Ládi Vera keramikus „Utak a múltba” 
című kiállítása. 
Helyszín: aula és félemelet. Látogatható július 3-ig

Hamvas Béla Városi Könyvtár

Július 6. (szerda) 14.00 óra: a Kaffka Margit Pedagógus 
Nyugdíjas Klub összejövetele. Helyszín: a könyvtár előadó-
terme.

Írók, költők fürdőruhában – kamarakiállítás. Helyszín: a 
könyvtár aulája 
A kiállítás augusztus 31-ig tekinthető meg.

Játékos Tudáspróba 2016

Híres magyar géniuszokat szeretnénk bemutatni; tudósokat, 
akik találmányaikkal könnyebbé és művészeket, akik alkotá-
saikkal szebbé tették életünket.

Júliusi géniuszok: Richter Gedeon és Ady Endre.

A feladatok elérhetők minden hónap 10-ig, leadhatók minden 
hónap utolsó munkanapjáig személyesen a Tiszaszederkényi 
Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocskai u. 33.), és a Hamvas 
Béla Városi Könyvtárban (Tiszaújváros, Széchenyi u. 37.), 
valamint elektronikusan a Hamvas Béla Városi Könyvtár 
honlapján (www.dkk.tiszaujvaros.hu) és Facebook oldalán
(www.facebook.com/hamvas.konyvtar).
A résztvevő játékosok havonta tájékozódhatnak a beküldött 
feladataik eredményéről az alábbi elérhetőségeken: kekine@
tujvaros.hu e-mail címen, vagy az 544-552-es telefonszámon.

Helytörténeti Gyűjtemény

Július 16-án 14.00 órakor új időszaki kiállítás nyílik a „Villa 
Scederkyn” tájházban „Tiszaszederkény akkor és most” cím-
mel.

A Tisza TV műsora

Június 30., csütörtök 
9:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: Héthatár: Mecénás ösztöndíjosztó - Ötórai tea - Triat-
lon előtt - Sport
Utána: Hétről-Hétre: Ugrálókötéllel világbajnok - Játék Ha-
tárok Nélkül - Félmúlt - Sport
Utána: Fogadóóra: Bráz György polgármester válaszol a né-
zők közérdekű kérdéseire
Utána: Egy hajóban - vallási műsor (A műsor a szerdai adás 
ismétlése)
Utána: A képviselő-testületi ülés ismétlése

Július 2., szombat
21.30 Triatlon TV

Július 3., vasárnap
21.30  Triatlon TV

Július 4., hétfő
21.30 Triatlon TV

Július 5., kedd 
21.30 Triatlon TV

Július 6., szerda
21.30 Triatlon TV

Július 7., csütörtök 
21.30 Triatlon TV

Egy olyan kisvárosban, mint Tiszaújváros, min-
den haláleset megérinti a lakosságot, hiszen kis 
túlzással mindenki ismer mindenkit. Ha valaki el-
távozik, akkor hiányát megérezzük, mert lehet 
épp tegnap állt előttünk a sorban, vagy láttuk sé-
tálni a parkban. Ha pedig egy olyan ember távo-
zik el az élők sorából, aki köztiszteletnek örvend, 
az még inkább megrázza a közösséget. Így történt 
1991 júniusának végén is, amikor arról számolt be 
a Krónika, hogy a TVK legendás vezérigazgatója 
elhalálozott.
„A Tiszai Vegyi kombinát gazdasági vezetése és a 
vállalatnál működő szakszervezetek megrendülten 
tudatják, hogy Huszár Andor, a TVK nyugalma-
zott állami díjas vezérigazgatója 1991. június 22-
én, életének 63. évében váratlanul elhunyt.”
Huszár Andor neve egyet jelentett a TVK-val. So-
kaktól hallottam már, hogy az ő ideje alatt volt a 
TVK fénykora.
„Vezetésével a kombinátnál igen jelentős fejlődés 
ment végbe. Aktív szerepet vállalt a magyar-szov-
jet olefinkémiai egyezmény létrehozásában, mely-
lyel megteremtődött a lehetősége egy petrolké-
miai - műanyag-feldolgozó vertikum kialakulásá-
nak. Ezt követően minden erejét arra koncentrál-
ta, hogy a vállalatnál a világ élenjáró műszaki tech-
nológiáját honosítsa meg, amivel gazdaságosan, a 

világpiacon is jól értékesíthető termékeket állíthat-
nak elő.”
Én magam nem ismertem Huszár Andort, elő-
ször akkor hallottam róla, amikor idekerültem. 
De mindig látok valami elérzékenyülés félét azok-
nak az embereknek a szemében, akik vele együtt 
dolgoztak, ha róla beszélnek. Legendás igazgató, 
igazságos, de kemény vezető. Sosem fukarkodnak 
a jelzővel, ha személyét emlegetik. Így volt ez ré-
gen is.
„Hirtelen halála nagy vesztesége a kombinátnak, 
személyében egy ma is segítőkész, nagy tapasztala-
tokkal rendelkező munkatársunkat vesztettük el.”
A jövő héten 1990. 27. hetéből szemlézgetünk.
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Egy vezető halála
Hétről hétre évről évre

Rajzpályázat

A nagy ho-ho a Nagyhéten 
Kedves Gyerekek!
Bizonyára ismeritek azt a peches pecást, aki hű „társával”, a 
csalafinta csalival képtelen halat fogni. Ő a nagy ho-ho-hor-
gász, aki július 7-én ellátogat városunkba, hogy részt vegyen 
a Triatlon Nagyhét eseményein. Közületek sokan horgásztok, 
legutóbb a gyermeknapi versenyen bizonyítottátok, hogy nem 
is akárhogyan. Most rajztudásotokat mutathatjátok meg.  Szer-
kesztőségünk ugyanis rajzpályázatot hirdet „A nagy ho-ho-hor-
gász a Nagyhéten” címmel. A felhívásra óvodás és iskoláskorú 
gyerekek rajzait várjuk. Bármilyen technikával készített alko-
tással nevezhettek, a lényeg, hogy A3-as méretű legyen. A fela-

dat, hogy ábrázoljátok a nagy ho-ho-
horgászt és csaliját a Triatlon Nagy-
hét bármelyik eseményén. A pályáza-
tokat július 1-ig várjuk szerkesztősé-
günkben, a Szent István út 16. szám 
alatt. Egy kis ajándékkal már akkor 
is meglepünk benneteket, de az ered-
ményhirdetéssel várnotok kell július 
7-ig, a Triatlon Nagyhéten a Város 
napjáig. Aznap 9.30 órakor a nyer-
teseknek Balázs Péter, a nagy ho-ho-
horgász magyar hangja, Bráz György 
polgármester, a rendezvény fővédnöke és dr. Fülöp György al-
polgármester adja át a díjakat. Izgalommal várjuk a rajzokat!

A szerkesztőség

Mecénás támogatás

Felsőoktatási ösztöndíjak
Mintegy 3,3 millió forintnyi 
ösztöndíjat osztott ki a Ti-
szaújvárosi Mecénás Közala-
pítvány a sikeresen pályázó 
felsőoktatásban tanuló hall-
gatók között. Akik elérték a  
4.2-es átlagot azok 34 ezer, 
az ötös átlagú hallgatók pe-
dig 50 ezer forint támogatást 
kaphattak.

Ebben a félévben 76-an adtak be pályáza-
tot és mindössze ketten morzsolódtak le. 
A 74 ösztöndíjasnak szombaton ünnepé-
lyes keretek közt adták át a támogatást.
- Másodszor lehettem ösztöndíjas, és na-
gyon örülök - mondta Gombos Petra. - 

Most végeztem az iskolával és büszke-
séggel tölt el, hogy megkaphattam ismét 
az ösztöndíjat, és úgy látom, egyre töb-
ben vagyunk itt.
A mostani átadáson is voltak olyanok, 
akik először vehették át az elismerést.
- Én korábban nem pályáztam - mondta 
Dobos Hunor, aki a gödöllői Szent István 
Egyetem harmadéves hallgatója. - Igazá-
ból nem értesültem róla, nem figyeltem a 
híreket és csak most tudtam meg, hogy lé-
tezik ilyen. Elég sokat jelent ez, mert az 
ösztöndíj, meg amit az iskolától kapok, 
majdnem annyi, mint amennyit a szüle-
imtől kapok egy kollégiumi hónapra.
Összesen 3 millió 268 ezer forintot osz-
tottak ki a diákok között.
- Nagyon fontos, hogy komolyan ve-

gyék az életüket a fiatalok - mondta kö-
szöntőjében Bráz György polgármester. - 
Az egész életnek ez a lényege, hogy ko-
molyan vegyük azt, amit csinálunk, és jó 
döntéseket hozzunk. És hogy ne legyünk 
egoisták, mert nem csak mi, hanem a kö-
zösség is fontos.
Az ösztöndíj egyik célja, hogy a jól tanu-
ló hallgatókat elismeri, remélve, hogy a 
megszerzett tudást később itt, Tiszaújvá-
rosban kamatoztatják. 
- Az ösztöndíjrendszernek van érzékel-
hető hatása - mondta Makrai Marian-
na, a közalapítvány kuratóriumi elnöke. -  
Több végzett hallgató is Tiszaújvárosban 
kapott álláslehetőséget és szívesen térnek 
vissza a városukba.
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A hagyományos csoportkép a város- és az alapítvány vezetőivel. 

Büszkék lehetnek, mert kiválóan telje-
sítettek. 



1971-ben alakult meg a Zabos 
Géza Horgászegyesület jogelődje, 
2001-ben pedig emléktáblát avat-
tak a későbbi névadó tiszteletére. 
Idén e két évforduló és a fél évszá-
zados jubileumát ünneplő Tisza-
újváros előtt tisztelegve rendezték 
meg a Zabos Géza emléknapot.

Állatorvos, közéleti személyiség, helyi képvi-
selő, író, de mindenekelőtt a Tisza szerelmese. 
Zabos Gézára emlékeztek a róla elnevezett hor-
gászegyesület tagjai, családtagjai, tisztelői, Ti-
szaújváros önkormányzatának képviselői. 
- Bő termésekben gazdag életútja mindannyi-
unk számára példaértékű - mondta emlékbe-
szédében Jézsó Gábor önkormányzati képvi-
selő. - Művei, melyek a Tiszának és élővilágá-
nak szeretetéről szólnak a mai napig is ott van-
nak a horgászó emberek könyvespolcain. Szív-
ügye volt a horgászat megszerettetése, a termé-
szet rendjének megismertetése, melyet mindig 
átfont emberi etikája, erkölcsössége és intelli-
gens mérlegelése.
Az 1999-ben elhunyt Zabos Géza  emléktáb-
láját 15 éve állíttatta az egyesület és az önkor-
mányzat, annak a háznak a falára, ahol élt. Idén 
felújíttatták, környezetét is rendezték. Ezt ko-
szorúzta meg most Bráz György polgármester 
és Kiss Béla egyesületi elnök.

- Géza bácsi képe ott van az irodában a minden-
kori elnök feje felett - tudtam meg az elnöktől. 
- Ha a vezetőségi üléseken szakmai jellegű vita 
van, ami a vízzel, a haltilalmakkal kapcsolatos, 
akkor mindig az a kérdés merül fel, hogy vajon 
Géza bácsi ilyenkor mit tett volna.
Másnap a sajószögedi Erdészeti és Tolnai tavon 
folytatódott az emlékezés, stílusosan horgász-
versennyel.
- Hagyományosan horgász csapatversenyt ren-
dezünk - mondta Balázs Tibor horgászmester. – 
26 háromfős csapat nevezett, minden csapatból 
két horgász az Erdészeti tavon egy pedig a Tol-
nain próbál minél több halat kifogni.
De nem csak a zsákmány, hanem az emlékezés 
is része volt a viadalnak.
- Ő főleg a Tiszán horgászott én itt a tavakon - 
mondta Mag Kálmán, aki Zabos Géza elnöklé-
se idején elnökségi tagja is volt az egyesület-
nek. - A természetet, a horgászatot szerető em-
bernek ismertem, aki nagyon közvetlen volt a 
horgászokkal.
A jubileumi emlékversenyt a Sajó horgászbolt 
csapata nyerte, második a „Véletlenül nem té-
ten ikiferi bábotok???” fantázianevű csapat lett, 
míg a  harmadik a „Trabant”.
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Zabos Géza emléknap

Koszorúzás és verseny
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Az emléktáblánál Jézsó Gábor mondott be-
szédet. 

Kapás, nem kapás?



Horgász napközi
A Zabos Géza Horgász Egyesület horgász napközit szervez 8-14 éves (horgászengedéllyel ren-
delkező) gyermekek részére a sajószögedi Erdészeti-tavon 2 turnusban (20-20 fővel) minden-
nap 8.30-16.00 óráig. 
I. Turnus: 2016.07.11 - 07.15. Vezetője: Csehovics Zoltán
II. Turnus: 2016.07.18 - 07.22. Vezetője: István András
A résztvevőknek az alábbiakat biztosítjuk:
- ebédet,
- a ki- és hazautazáshoz kisbuszt, (indul a TISZA ABC parkolójából, reggel 8 órakor)
- etetőanyagot, csalit.
A részvételi díj: 7.500Ft/ fő
Jelentkezni csak személyesen, 2015. június 20-tól lehet az egyesület irodájában: Bartók B. út 7. 
szám, ügyfélfogadási időben hétfőn, szerdán, pénteken 13-17 óráig, kedden, csütörtökön 8-12 
óráig.
Az első 40 fő jelentkezését tudjuk elfogadni!

 Csehovics Zoltán
ifjúsági felelős

Játék!
Kedves Olvasók! 
A MOL Petrolkémia Zrt. és a Tisza Média Kft . közös játékot hirdet. Azok az olvasóink, akik 
mind az öt kérdésre helyesen válaszolnak, részt vesznek július 10-i sorsolásunkon, amit a Tri-
atlon Tv élő adásában tartunk. A három győztes értékes nyereményeket vehet át. A válaszokat a 
kronika @tiszatv.hu e-mail címre várjuk július 9-én 14 óráig.
A Triatlon Nagyhét melyik napjának a fő támogatója a MOL?
Mit jelent a MOL rövidítés?
Hány triatlon világkupát támogatott az elmúlt 20 évben a TVK, illetve a MOL csoport?
Melyik 3 szín van a MOL logójában?
Hány benzinkutat üzemeltet a MOL Magyarországon?

Határtalanul! program

Erdélyi kirándulás
A Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola sikeresen pályázott az EMMI által meghirdetett Határtalanul! 
program tanulmányi kirándulásra, így 17 fő 7. osztályos tanuló 2016. június 01-04. között négy felejthe-
tetlen napot töltött Erdélyben.
A „Királyok és fejedelmek útján Erdély szívében” című tanulmányi kirándulás célja Erdély magyarlakta terü-
leteinek megismerése a látogatás eredményeképpen szerzett személyes tapasztalatok és ismeretek bevonásával.
Minden tanuló számára maradandó élmény volt látni a magyar történelem nevezetes alakjainak szülő-
földjét. Honismereti vezetőnk segítségével új ismereteket szerezhettünk a magyar történelem nagyjairól.
Nagyvárad, Kolozsvár, Nagyenyed, Torockó, a Tordai-hasadék,  Vajdahunyad, Őraljaboldogfalva, Gyula-
fehérvár, Déva, Solymosi vár, Máriaradna, a solymosi vár, Arad – utat jártuk be.

A Böjte Csaba által alapított Dévai Szent Ferenc 
Alapítvánnyal is megismerkedtünk. Összegyűj-
tött ajándékainkat, könyveket és játékokat ad-
tunk át az ott élő gyermekeknek.
Köszönjük a lehetőséget az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumának, Nemesbikk és Hejőbá-
ba Községek Önkormányzatainak akik anyagi-
lag támogatták diákjainkat, a kirándulás önré-
szének fedezésével, ezáltal ingyenessé téve a ta-
nulók számára.
Fáradtan, de élményekben gazdagon tértünk ha-
za ismét Magyarországra.
Hejőbába, 2016. 06. 14.

 Zsíros János
                                                                                         tanár- a 7.osztály osztályfőnöke

Miskolc-Tapolcán a Bencések köz végén 1500 m2 telken beke-
rítve téglaépítésű (3 szint 3x36 m2) nyaraló lakott környéken. 
Víz, villany a lakásban.
Érd: 06-30/291-5797

Üdülési jog átadó fenntartási költség 
áron 2016.07.25-07.31-ig Hévizen, a 
tótól 20 lépésre lévő apartman ház-
ban. Érd: 06-20/370-1273

13. oldal2016. június 30. Hirdetés



Forgalomkorlátozások, 
útlezárások

Tisztelt Városlakók!
A tiszaújvárosi 18. Triatlon Nagyhét ideje alatt az idén is számítani kell időszakos útlezárások-
ra és parkolási korlátozásokra, melyhez ezúton is kérjük szíves megértésüket és támogatásukat. 
Az elmúlt évekhez képest több versenynap (2016. július 2, 4, és 5-én az Ifjúsági Európa-bajnok-
ság, 2016. július 9. és 10-én pedig a Junior Európa Kupa és a Triatlon Világkupa) lesz. Az érin-
tett útszakaszok hosszát és az érintett városrészek számát nem növeltük.
A mellékelt két térképen feltüntettük a parkolási korlátozásokat a versenyek ideje alatt.

Július 2-án, szombaton a kerékpárpálya a Kazinczy Ferenc út (Építők útja és Rózsa út közötti 
rövid szakasz) - Bethlen Gábor út - Lévay József út - Szent István út - Örösi út (Kesznyéten irá-
nyába) útvonalon halad, a futópálya a Kazinczy Ferenc út - Bartók Béla út - Ifjúsági Park - Beth-
len Gábor út érintésével. Útlezárásokra 14:00 és 17:45 között kell számítani, amit időlegesen 
feloldunk, várhatóan 15:30 és 16:30 óra között. Folyamatos áthaladás biztosított a gépkocsik ré-
szére a Kertváros két része között a Margit-sétányon a verseny teljes időtartama alatt.

Július 4-én, hétfőn az Ifjúsági Európa-bajnokság döntőit láthatják az érdeklődők. Ezen a napon 
a kerékpáros- és futópályát a Bethlen Gábor út - Lévay József út (Bethlen Gábor út és Zita út kö-
zötti szakaszon) - Szent István út - Bartók Béla út - Bethlen Gábor út érintésével jelöltük ki.  A 
versenyek 17:00-19:00 óra között folynak, amikor a fent említett szakaszokon útlezárásokra kell 
számítani. A Szent István úton a verseny a Dísztó felé eső két sávot veszi igénybe, a másik két 
sávon rendőri irányítás mellett folyamatosan haladhat a forgalom.

Július 5-én, kedden az Ifjúsági Európa-bajnokság váltóversenye következik. Ezen a napon a 
kerékpáros- és futópályát a Szent István úton („Tisza ABC” gyalogos átkelő és Zita út közöt-
ti szakaszon) - Lévay József úton (Penny Market bejárat és Örösi út közötti szakaszon) jelöltük 
ki. A versenyek 17:30-19:00 óra között folynak, amikor a fent említett szakaszokon útlezárások-
ra kell számítani. A Szent István úton a verseny mind a négy forgalmi sávot érinti ezen a napon. 

Július 5-én 17:00-tól a futóversenyt, július 6-án 18:00-tól a kerékpárversenyt rendezzük meg a 
tömegsport programok keretében, melyek ideje alatt nem kell külön parkolási tilalomra számí-
tani. Mindössze 15-20 perces, szakaszos útlezárások lassíthatják a forgalmat, a résztvevők biz-
tonságos elhaladása érdekében.

A július 8-10 közötti korlátozásokról a Krónika jövő heti számában nyújtunk részletes tájékoz-
tatást.

Megértésükben bízva, tisztelettel:
Lehmann Tibor főrendező, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnöke

Márkus Balázs, a szervezőbizottság társelnöke         

Kezdettől fogva támogatják
Húsz éve a MOL-csoportos elődök arra gondoltak, hogy egy olyan nagy kalandot, mint a triatlon világku-
pát Tiszaújvárosban, támogatni kell. A kaland aztán felfedező út, majd expedíció lett, amelyben vállalták, 
mindig támogatják a „túravezetőket”. Az elmúlt időszakban valódi partnerség alakult ki a szervezők és a 
cég között. A MOL-csoport jelenlegi fejlesztései megkérdőjelezhetetlenné teszik a tiszaújvárosi petrolké-
miai tevékenységek jelentőségét. Az ipari fejlesztésekkel párhuzamosan odafigyelnek a városban élőkre és 
nem tévesztik szem elől társadalmi felelősségüket sem. Napjainkban is támogatják a régiót és a várost ala-
pítványaikon keresztül, illetve a város kiemelkedő nyári fesztiválját, a Triatlon Nagyhetet. 

 A siker titka
A 2013-ban tragikus hirtelenséggel elhunyt dr. Márkus Gábor alapító-elnök, majd főrendező meghonosítot-
ta sportág, majd az általa megálmodott és csapatával világszínvonalra emelt események, a nagyhét az évek 
során közösséget épített a rendezőkből és a város lakóiból is. A közben kialakult lojalitás, lokálpatriotizmus, 
a közös ügyért való összefogás példaértékű lehet bármelyik magyar város számára.  Az önkormányzat, az 
intézmények, szervezetek, cégek, a polgárőrség, a katasztrófavédelem, a rendőrség együttműködésének, és 
persze a frenetikus hangulatot teremtő nézőközönségnek köszönhetően Tiszaújvárost két évtizede a világon 
mindenhol ismerik, ahol ismerik a triatlont.
A Nemzetközi Triatlon Szövetség (ITU) bizalma továbbra is töretlen a város, a helyi rendezők, az ott élő 
emberek irányában, akik egy újabb, az eddigi hagyományokhoz méltó színvonalú eseménysorozattal igye-
keznek ezt meghálálni ebben az évben is. 

Nagyheti véradás
A Magyar Vöröskereszt területi szervezete az utóbbi évekhez hasonlóan a Triatlon 
Nagyhéten  idén is várja a véradókat a véradókamionhoz július 6-án és 7-én, szer-
dán és csütörtökön 10.00-től 19.00 óráig. A véradóknak tombolasorsolással és ap-
ró meglepetésekkel kedveskednek majd. A szervezők kérik a lakosságot, hogy a 
nyári biztonságos vérellátás érdekében minél többen jelenjenek meg a véradáson. 
Ahogy fogalmaznak: Fogjunk össze közösen az egészségért, a sportért!

Itt lesz a Rádió M
A Rádió M július 7-én, csütörtökön 10 órától - 14 óráig Tiszaújvárosba települ ki 
a Triatlon Nagyhéten. A Városháztéren lévő stúdió egy 50 éves Ikarusz busz lesz, 
ahová természetesen bárki betekintést nyerhet. Ez idő alatt várják a kéréseket, kí-
vánságokat. Az interaktív műsor ideje alatt beszélgetések lesznek a Triatlon Nagy-
hét főszervezőivel, valamint élő kívánságműsor. 

14. oldal 2016. június 30.Rendezvény



Labdarúgás

Az edző már megvan
Június 30-ával edző nélkül 
maradt volna a Termálfürdő 
FC Tiszaújváros labdarúgó 
csapata, hiszen Antal István 
vezetőedző 3 hónapos szerző-
dése lejárt. A klub vezetése a 
bajnokság befejezését köve-
tően gőzerővel látott hozzá az 
új tréner kereséséhez. 

Az elnökség megvitatta az edzőjelöltek 
pályázatait, majd a sportszakmai, az em-
beri tényezőket és a hosszú távú lehetősé-
geket is figyelembe véve meghozta dön-
tését, így július 1-től egyéves időtartamra 
megbízta Gerliczki Mátét a vezetőedzői 
feladatok ellátásával.
Az új szakember a szakmai stáb tagja-
ként, a kapus-másodedző Molnár Zoltán-
nal, a technikai vezető Gulácsi Tamással 
és a masszőr Hegedűs Zoltánnal együtt-
működve egy stabil NB III-as középcsa-
pat kialakítására törekszik a nyári felké-
szülési időszakban, melynek részeként a 
várhatóan 26 fős keretben több új arc is 
feltűnik majd. 
Gerliczki Máté 37 éves, jelenleg egy biz-
tosítótársaságnál dolgozik, nyíregyhá-
zi lakos, ott kezdte játékos karrierjét. 
Az NB I-ben 3 szezon alatt, 26 mérkő-
zésen, 1 gólt rúgott, szerepelt az ifjúsá-
gi és olimpiai válogatottban is. Továbbá 
játszott NB II-ben Nyírbátorban és Má-
tészalkán, valamint Rakamazon, Hajdú-
nánáson, Kemecsén és Tiszakanyáron is.
Az „A” licences szakember 2010-ben az 
NB III-as Tiszakanyárnál kezdte edzői 
pályafutását, ahol másfél évet töltött, csa-
patával ezüstérmet szerzett. Később dol-
gozott Mándokon, majd Nagykállóban, 
ahol bajnokságot nyert az együttes irányí-

tása alatt. Ezt követően az Ibrány megyei 
osztályú gárdájával nyert aranyérmet. 
Kétszer is megválasztották Szabolcs me-
gye legjobb edzőjének, ő irányítja a Sza-
bolcs megyei válogatottat, és az EB se-
lejtezőre készülő magyar amatőr váloga-
tottat is.
Megkezdődött a játékosmozgás is a Ti-
szaújváros felnőtt csapatánál. A tavalyi 
keretből négyen már biztos távoztak. A 
bajnokság befejezése előtt Varga Zoltán 
külföldi munkavállalás miatt hagyta itt a 
csapatot. Biztos, hogy nem Tiszaújváros-
ban folytatja pályafutását az elkövetkező 
évadban Koltai Dániel, Holecz Péter és 
Katona Bence. Kék-sárgába öltözött vi-
szont Herczeg Péter kapus, Putnokról, 
valamint Ibrányból érkezett Bodó Gábor 
védő és Kristósi Sándor csatár. A keret az 
új edzővel július 2-án, szombaton találko-
zik. Negyedikétől megkezdődik a felké-
szülés az augusztus 6-án rajtoló bajnok-

ságra. A keret még képlékeny, hiszen az 
átigazolási időszak csak most kezdődött. 
A tervek szerint még több játékos csatla-
kozhat a kerethez, illetve távozhat Tisza-
újvárosból. 
Lassan összeáll az edzőmérkőzések prog-
ramja is. 
A tervezett találkozók:
Július 9., szombat, 9.30 Tiszaújváros - Ti-
szavasvári (megyei I.o.)
Július 13., szerda, 18.00 Tiszaújváros - 
Tállya (NB III)
Július 16., szombat (?) Tiszaújváros - Ka-
zincbarcika (NB III)
Július 20., szerda (?) még nincs ellenfél
Július 23., szombat 10.00 Tiszaújváros - 
Lokomotiv Kassa (szlovák II.o.)
Július 27., szerda (?) DVSC II. - Tisza-
újváros
Július 30., szombat 17.00 Tiszaújváros - 
Mátészalka (megyei I.o.)

Triatlon

Bajnoki „aranyeső”

Hét (!) magyar bajnoki cím mellett két-két ezüst- és bronzérmet 
érdemeltek ki az elmúlt hétvégén Baján megrendezett sprinttávú 
országos bajnokságon a Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolói.
 A 750 méter úszásból, 20 kilométer kerékpározásból és 5 kilo-
méter futásból álló viadalon egyéniben és csapatban is kimagas-
lóan produkáltak Fodor Ágnes, Balogh Bence, Baráth Tamás, 
Lehmann Tibor és Filep Csaba tanítványai. Mindez biztató a 18. 
Triatlon Nagyhéten megrendezendő rangos nemzetközi viada-
lok (ifjúsági Eb, junior Ek) előtt.
Eredmények
Férfi abszolút: 2. Dévay Márk, 1:00:29, … 5. Lehmann Cson-
gor, 1:01:40, …9. Lehmann Bence, 1:02:52, 10. Balogh Ben-
ce, 1.03:02
Junior férfiak, egyéni: 1. Lehmann Bence, 1:02:52,…6. Tóth 
Róbert Ferenc,  1:06:00,…9. Fróna Ákos, 1:07:39. Csapat: 1. 
Tiszaújvárosi Triatlon Klub (Lehmann Bence, Tóth Róbert Fe-
renc, Fróna Ákos)  
Ifjúsági férfiak, egyéni: 1. Lehmann Csongor, 1:01:40, …3. 
Dévay Zsombor, 1:03:38. 
Szenior I.  kcs., férfiak: 9. Bán Csaba, 1:20:03
Szenior III. kcs., férfiak: 4. Vígh Sándor László, 1.20:40
Női abszolút: 2. Putnóczki Dorka, 1:08:56
Junior nők, egyéni: 3. Szegedi Sára, 1:13:02, 4. Jakab Ilka, 
1:13:40, …9. Filep Zsanna, 1:22:36. Csapat: 1. Tiszaújvárosi 
Triatlon Klub (Szegedi Sára, Jakab Ilka, Filep Zsanna)
Ifjúsági nők, egyéni: 1. Putnóczki Dorka, 1:08:56, 2. Mátyus Li-
li, 1:11:12, ...6. Molnár Sára, 1:14:40. Csapat: 1. Tiszaújváro-
si Triatlon Klub (Putnóczki Dorka, Mátyus Lili, Molnár Sára)
Felnőtt II. kcs., nők: 1. Sávolyi Sára, 1:16:59.

Atlétika

Speciális olimpia
A Magyar Speciális Olimpi-
ai Szövetség első ízben rendez-
te meg Tiszaújvárosban országos 
atlétikai versenyét az értelmi fo-
gyatékossággal élő és tanulásban 
akadályozott sportolóknak.  Há-
rom napon keresztül az ország 
valamennyi tájáról érkezett spor-
tolók ügyességi és futó számok-
ban döntötték el a helyezések sor-
sát. Az ügyességi számok között 
szerepelt a távolugrás is. 

A hónap második felében Gyulán rendezték meg a WUAP 
(Word United Amateur Powerlifting) Erőemelő Szövetség Eu-
rópa bajnokságát. A rangos seregszemlén indultak a Tiszaújvá-
rosi Fitness Sportklub legjobbjai is. A tiszaújvárosi különítmény 
kiváló eredményekkel zárta az eseményt. 
Harsányi Viktória az ifjúsági korcsoport 75 kg-os súlycsoport-
jának első helyén végzett 105 kg-os guggolással, 45 kg-os fek-
ve nyomással és 117,5 kg-os felhúzással, valamennyi gyakorlat 
világcsúcsot jelentett.  
Hajdú Anikó az open korcsoport -67,5 kg-os súlycsoportjának 
Európa-bajnoka lett, 132,5 kg-os guggolással, mellyel Európa 
csúcsot döntött. A 67,5 kg-os fekve nyomással és 147,5 kg-os 
felhúzással, az open korcsoport abszolút legjobbjai között a ka-
tegória 3. helyén végzett.  
Varga István a Masters 2 korcsoport 75 kg-os súlycsoportjában 
első helyet szerzett, gyakorlatai - 155 kg-os guggolás, 120kg-os 
fekve nyomás és 215 kg-os felhúzás - világcsúcsot értek. 
Nagy Róbert a Masters 1 korcsoport -125 kg-os súlycsoportjá-
ban aranyérmet szerzett, új egyéni csúcsokat beállítva. (240 kg-
os guggolás, 160 kg-os fekve nyomás és 275 kg-os felhúzás).

Kajak-kenu

Anita dobogóközelben
A hétvégén Moszkvában rendezték meg 
a kajak-kenu gyorsasági és parakenu Eu-
rópa-bajnokságot. A Tiszaújvárosi Vízi 
Sport Egyesület olimpikonja, Váczi Ani-
ta is rajthoz állt K1 női „A” 200 méte-
ren és a rendkívül erős mezőnyben, ed-
digi legjobb idejével negyedikként érke-
zett a célba. 
Lőrincz Tibor, a TVSE fiatal tehetsége 
Csehországban állt rajthoz, a sprint tá-
vú quadratlon (úszás, kerékpározás, ka-
jakozás, futás) világbajnokságon, ahol az 
U23-as kategóriában ezüst- érmet szer-
zett, valamint a férfiak abszolút sorrend-
jében a 12. lett. 

 Eszkimók, indiánok
Az ország négy pontján (Tiszaújváros, Mo-
sonmagyaróvár, Budapest-Csepel, Fadd-

Dombori) azonos napon, azonos verseny-
számokban mérték össze tudásukat 4 ver-
senyszámban - húzódzkodás 30”, célba 
dobás kislabdával (3 próbálkozás), futás 
(1500 m), evezés (2000 m) a régiós esz-
kimó-indián játékok versenyzői. A húzó-
dzkodást és a célba dobást az elért ered-
mények alapján pontozták, így alakult ki 
a futás indulási sorrendje. A futásnál nem 
az időeredmény számított, hanem a he-
lyezés, ennek alapján rajtoltak el a ver-
senyzők az evezésnél, egységesen 5-5 
másodperc különbséggel. 
A verseny végeredménye az evezés befu-
tási sorrendje.
Ezt a versenyzési formát kizárólag után-
pótláskorú versenyzőknek írták ki U13 
korosztályig.
A TKKSE versenyzőinek eredményei: 

K-1 lány U-13: 5. Tóth Zsófia, MK-1 lány 
U-12: 7. Kovács Gréta, MK-1 fiú U-11: 1. 
Kórik Ákos, 3. Deim Marcell, 4. Horváth 
Balázs, MK-1 lány U-11: 3. Nagy Mira, 
MK-1 fiú U-10: 1. Kaczvinszki Tamás, 
6. Makrányi Gábor, MK-1 lány U-10: 4. 
Utassy Melinda, MK-1 fiú U-9: 2. Sko-
kán Máté. 4. Balogh Martin, 6. Takács 
Áron, MK-1 lány U-9: 1. Nagy Luca, 4. 
Makó Petra, 6. Marosi Csilla, K-1 leány 
U13: 3. Kovács Emese, Mk-1 leány U13: 
1. Nagy Anna Csenge, Mk-1 fiú U12: 4. 
Takács Márton, MK-1 fiú U11: 6. Polon-
kai Tamás, MK-1 fiú U10 „B”: 4. Juhász 
Ádám, 7. Csuhai Lambert, MK-1 leány 
U10: 6. Kovács Fanni, MK-1 fiú U9: 8. 
Barna Csaba, MK-1 leány U9: 7. Tarcsai 
Sára.

Body és Power
Csúcshalmozás Gyulán

Fekve nyomás, erőemelés

Kvalifikált erőemelők Szerencsen
Nem csak Gyulán, hanem 
Szerencsen is dobogóra lép-
tek a TIFIT SC legjobbjai. A 
WPC erőemelő, fekve nyomó 
és felhúzó magyar bajnokság 
kvalifikációs versenyét tar-
tották meg  a tavaszi Euró-
pa-bajnokságokra és az őszi 
világbajnokságra. 

Harsányi Viktória az ifjúsági korosztály 
75 kg-os súlycsoportjában erőemelés-
ben aranyérmet nyert (guggolás 102,5 kg, 
fekve nyomás 45kg, felhúzás 115 kg, ösz-
sz.: 262,5 kg). Összteljesítménye új or-
szágos csúcsot ért, az abszolút sorrendben 
pedig harmadik lett. Felhúzásban szintén 
az első helyen végzett korcsoportjában.
Hajdú Anikó az open kategória -67,5 kg-
os súlycsoportjában erőemelésben és fel-
húzásban is a dobogó legmagasabb fo-
kára állhatott. Két országos csúcsot állí-
tott fel, guggolásban 125 kg-ot, felhúzás-
ban 146 kg-ot teljesített. Az abszolút sor-
rendben harmadik, illetve második helyre 

rangsorolták. Szintén aranyérmet szerzett 
erőemelésben és felhúzásban is Varga Ist-
ván a Masters 1 -75 kg-osok mezőnyében 
(guggolás 175 kg, fekve nyomás 125 kg, 
felhúzás 200 kg.) Nagy Róbert a Masters 

1 - 125 kg-os súlycsoport eredményhirde-
tésekor a dobogó második fokára állhatott 
fel erőemelésben (guggolás 235 kg, fekve 
nyomás 170 kg, felhúzás 265 kg), felhú-
zásban egy hellyel hátrább végzett. 

Együtt a tiszaújvárosiak az eredményhirdetést követően. 

Ingyen ütögethetnek
A Tiszaújvárosi Tenisz Club teniszpályáit a Városi Sportcent-
rumban július 1-jétől a nyári szünet végéig a 18 éven aluli di-
ákok hétfőtől péntekig 16 és 18 óra között térítésmentesen 
használhatják. Gerliczki Máté megegyezett a Tiszaújváros elnökével, Együd Andrással.

Lehmann Csongor a boly élén. Formája biztató a közelgő 
ifjúsági Európa-bajnokság előtt.
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