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Szélsőségek az időjárásban 

Több arca van a nyárnak

Polgárőrnap

Frontálisan találkoztak

Elismerés az elnöknek

Busz és autó ütközött

A polgárőrség 25 éves jubileuma alkalmából július 2-án Tak-
taharkányban megtartott megyei polgárőrnapon a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője a rendőrség 
és a polgárőrség kiemelkedő együttműködése érdekében végzett 
munkájáért dicséretben és tárgyjutalomban részesítette a Tisza-
újvárosi Polgárőr Egyesület elnökét, Tóth Gyulát. 
Tóth Gyula polgárőrparancsnok 2003. óta tagja a Tiszaújvárosi 
Polgárőr Egyesületnek.  2011-ben választották meg az egyesü-
let elnökévé. Egyesületi tagsága, illetve elnökké választása óta 
rendkívül nagy szorgalommal szervezi a polgárőrök szolgálata-
it, illetve a szolgálatok ellátásában, a Tiszaújvárosban megtartott 
rendezvények biztosításának megszervezésében, lebonyolításá-
ban rendszeresen részt vesz.  
Elnöksége alatt példaértékű kapcsolatot alakított ki a Tiszaúj-
városi Rendőrkapitányság vezetőivel, beosztottjaival. Rendsze-
resen részt vesz a kapitányságon hetente megtartott koordiná-
ciós értekezleteken, tanácsaival, ötleteivel is segíti a kapitány-
ság munkáját.  
Tóth Gyula polgárőrparancsnok a tárgyjutalmat, egy karórát 
Ruszkai József r. ezredestől, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányság gazdasági rendőrfőkapitány-helyettesé-
től vette át. 

 Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

Július 14-én délelőtt 9 óra 10 perc körül egy szlo-
vák rendszámú busz és egy személyautó frontáli-
san ütközött a 35-ös úton, Tiszaújváros és Sajószö-
ged között. A balesetben ketten sérültek meg. 

Egy szlovák turistabusz közlekedett Tiszaújváros irányába, ami-
kor szemből egy Skoda elkezdte előzni az előtte haladó nyerges 
teherautót. A személyautó vezetője nem tudta befejezni a ma-
nővert és frontálisan nekiütközött a turistabusznak. Az autóban 
ketten utaztak, mind a ketten megsérültek, az egyikük súlyosan, 
másikuk könnyebben. 
A helyszínre érkeztek a tiszaújvárosi tűzoltóság munkatársai és 
az összeroncsolódott autóból feszítővágó segítségével szabadí-
tották ki a sérülteket.
A baleseti helyszínelés és műszaki mentés idejére az érintett út-
szakaszt a rendőrség teljes szélességében lezárta és kerülőútra 
terelte a forgalmat. A helyszínelés és a műszaki mentés 10 óra 
50 perckor befejeződött. 
A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

Lassan olyanok leszünk, mint 
az angolok. Nem az EU-ból 
való kilépésre gondolunk 
(egyelőre?), hanem arra, hogy 
folyton az időjárásról beszé-
lünk.

Persze volt is miért szánkra venni az el-
múlt hetekben. A tavaszból hirtelen szök-
kentünk bele a nyárba, a kánikulába. A 
csúcshőmérséklet a 40 fokot ostromolta, 
a város útjait locsolókocsi járta, s bőven 
hullatták kondenzvizeiket a klímák.
Aztán egyik napról a másikra beköszön-
tött az ősz. A hőmérséklet helyenként 15-
20 fokot is esett, és esett. Hol zápor, hol 
zivatar, hol vihar formájában. Szerencsé-
re megúsztuk, a Tiszaújvárosi Katasztró-
favédelmi Kirendeltségtől kapott tájékoz-
tatás szerint egy, a 35-ös útra zuhant na-
gyobb faág miatt kellett csak kivonulni-
uk.
Jelenleg az újabb felmelegedés idejét él-
jük, kellemesnek mondható hűvös hajna-
lokkal, mérsékelten meleg délutáni hő-
mérséklettel. Mától tovább melegszik a 
levegő, ami meghaladhatja a 30 fokot is. 

A napsütés mellett azért gomolyfelhőkre, 
záporokra, zivatarokra is lehet számítani.
A távolabbi kilátások? Az előrejelzések 
szerint augusztus első hetében ismét ká-
nikulában lesz részünk 30-35 fokkal.
 Bánja, kánya! Mondják, akik akkor nya-

ralnak majd. Akik pedig a munka front-
ján lesznek? Nekik maradnak az oly’ sok-
szor hangsúlyozott védekezési módok: a 
bőséges folyadékbevitel, a test hűtése, a 
bőr, s főleg a fej védelme a napsütés ár-
talmai ellen.
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A Skodából roncsautó lett.

Az időjárás esztétikai élményt is tud nyújtani - ha akar. 

Három hete locsolni kellett az utat. A múlt héten erről az időjárás gondoskodott.
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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. Szombaton 17:00 vecsernye. 
Vasárnap 11:00 Szent Liturgia. Kedden és szerdán 8:00 Szent 
Liturgia.
Vasárnap máriapócsi zarándoklaton veszünk részt. Indulás 
reggel 7 órakor a templom elől.
Templomunk felszentelésének 20., egyházközségünk alapítá-
sának 25. évfordulóját az ötvenéves városban augusztus 13-án 
fogjuk megünnepelni. Az ünnepi Szent Liturgián, melyet dr. 
Orosz Atanáz megyéspüspök atya vezet, a nemzetközi szinten 
is a legjobbak között jegyzett Szent Efrém férfikar énekel. Sok 
szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

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

Mély megrendüléssel tudatjuk a régi  ismerősökkel 
és barátokkal, hogy 2016. július 11-én

Czelvikker zoltán 
73. életévében rövid szenvedés után elhunyt.

Temetése 2016. július 23-án 11-órakor lesz a miskolci 
Vasgyári temetőben.

   A gyászoló család

 „Az idő múlik, de a fájdalom csak nő.
Mert nem hoz enyhülést a múló idő!”

Fájó szívvel emlékezünk 

árvai zsolt 
halálának 3. évfordulóján.

Édesanyád, kisfiad Kristóf 
és két testvéred Anett és Beatrix 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
drága halottunk,
 PaPP János

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 
gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család

 „Nem élt belőle több és most sem él,
S mint fán se nő egyforma két levél
A nagy időn se lesz hozzá hasonló.”

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy a drága férj, édesapa, nagypapa,

Herman József

sajóörösi lakos
2016. július11-én 67 éves korában váratlanul elhunyt.

Búcsúztatása 2016. július 22-én (péntek) 15 órakor lesz az 
ónodi római katolikus temető ravatalozójánál.

A gyászoló család

Megrendülve értesültünk a megmásíthatatlanról és ezúton 
tudatjuk valamennyi tisztelőjével, hogy a kedves férj, 

a drága édesapa, nagypapa, dédnagypapa

németH istván 
hosszan tartó, méltósággal viselt betegséget követően, éle-
tének 80. évében 2016. július 10-én elhunyt. Szeretett ha-
lottunk hamvasztás utáni búcsúztatása 2016. július 21-én 

14.00-kor lesz a sajóörösi temető ravatalozójában.
Megkérjük a szertartáson résztvevőket, hogy együttérzé-

süket, tiszteletüket 1-1 szál virággal fejezzék ki!
A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszer-
tári ügyeleti/készenléti szolgálatot július 24-ig (vasárnapig)  
a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-
050), majd július 25-től (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszertár 
(Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
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

Vérzéscsillapítás
Erős vérzés esetén a vérzéscsillapítás életmentő lehet.

• Vegyünk fel egy gumikesztyűt!

• A beteget ültessük vagy fektessük le!

• Emeljük magasra a vérző testrészt!

• Gyakoroljunk közvetlen nyomást a sebre. Ha van, használjunk 

steril gézt, de szükség esetén megteszi a tiszta textília (például 

egy törülköző) is! Tartsuk a sebre nyomva!

• Ha lehetséges, készítsünk nyomókötést!

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a  Tisztelt Lakosságot, 

hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van kö-

zérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A te-

lefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzí-

tett bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a 

szükséges 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 keddi és csütörtöki napokon a Tiszaújvárosi 
Nyugdíjas Egyesület irodájában /Kazinczy út 3./ 9-10 óra kö-
zött. 
Az utazáshoz útlevél szükséges! 
Útvonal: Beregszász, Munkács, Vereckei-szoros, Ungvár. 

Felhívás
Felhívjuk nyugdíjas társaink figyelmét, hogy az idén is sze-
retnénk megrendezni az Idősek Hete programsorozatban az 

ARANYLAKODALMAT!
Szeretettel várjuk minden olyan házaspár jelentkezését, akik 
ebben az évben ünneplik 50. házassági évfordulójukat és sze-
retnék közösségünk előtt megerősíteni fogadalmukat.
A jelentkezés és a részletek megbeszélése végett keressétek 
a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületét (Tiszaújváros, Ka-
zinczy út 3.) a hétfői és keddi napokon. Telefon: 49/440-660

                  Sóvágó Gábor elnök

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken 

történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli esemé-
nyek bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. 

A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérke-
ző hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 

üzenetrögzítő rögzíti. 

Hold
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik júliu-

si sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.

2. oldal 2016. július 21.Sokféle



Módosult a kiírás

Panelprogramosok is 
pályázhatnak

A képviselő-testület legutóbbi ülésén - amellett, 
hogy újabb támogatásokat ítélt meg - módosítot-
ta az energiatakarékossági és gépészeti beruházá-
sok, felújítások támogatásának pályázati kiírását.

Tiszaújváros képviselő-testülete márciusi ülésén fogadta el az 
energiatakarékosságot célzó és gépészeti beruházásokat, felújí-
tásokat támogató pályázati kiírást.
Az önkormányzati támogatás mértéke témakörönként külön-kü-
lön a korszerűsítés bruttó költségének 1/3-a, de lakásonként ma-
ximum 20.000 forint. A testület a 2016. évi költségvetésben az 
energiatakarékossági pályázatok támogatására 10 millió forintot 
hagyott jóvá. Ebből több mint 6,1 millió forintot májusi ülésén 
már megítélt a testület.
A június 30-án tartott ülésen két új pályázatot bíráltak el. Az 
Egyetértés Társasház a lépcsőházi nyílászárók cseréjéhez 
108.044 forint, a Munkácsy Társasház tetőszigeteléshez 1,2 mil-
lió forint támogatást kapott.
A testület ugyanakkor módosította is a pályázati kiírást.
A Társasházak, Lakásszövetkezetek és Egyedi Lakástulajdono-
sok Érdekvédelmi Egyesülete ugyanis azzal a kéréssel fordult 
az önkormányzathoz, hogy a panelprogramokban, azok alprog-
ramjaiban, illetve az Otthon Melege Programban sikeresen részt 
vett társasházak is kaphassanak támogatást. Az állami progra-
mok ugyanis nem terjedtek ki valamennyi műszaki rendszerrel 
kapcsolatos munkára, például a vezetékek cseréjére, liftfelújí-
tásra, melyek elvégzése jelentős egyszeri fedezetet igényel. Az 
egyesület azt is kérte, hogy amennyiben egy épület először az 
ilyen jellegű beruházás elvégzésére kér támogatást, úgy később 
még részt vehessen a programszerű támogatásban is.  
 A felvetést jogosnak találta a testület, és a pályázati kiírásból 
törölték azt a szövegrészt, mely szerint nem nyújtható támoga-
tás azon lakásszövetkezetek és társasházak részére, melyek a be-
ruházást, felújítást megelőzően panelprogramos önkormányzati 
támogatásban részesültek. (A módosított pályázati kiírás lapunk 
4. oldalán olvasható.)

                                               Ferenczi László

Veszélyes hulladék

Kevesebb volt a termés

A szokásosnál némileg kevesebb veszélyes hulla-
dék gyűlt össze az önkormányzat és az Ecomissio 
Kft. II. negyedévi közös begyűjtési akciójában.

Az összmennyiség 7.657 kg, ez csaknem 5 tonnával kevesebb, 
mint az I. negyedévben.
Az egyes hulladékfajtákat vizsgálva továbbra is a festékek és 
göngyölegeik viszik a prímet, 4810 kg-mal, ezek adták az ösz-
szmennyiség több mint felét. Csaknem 1,5 tonnát - 1480 kg-
ot  nyomtak az elektronikai berendezések, autógumiból 480 kg 
gyűlt össze.
Háztartási vegyszerekből 380 kg, fáradt motorolajból 290 kg, 
háztartási olajból, zsiradékból 140 kg volt a termés. A továb-
bi sorrend: növényvédő szer és göngyölege (55 kg), kozmetiku-
mok, illetve fénycső (10-10 kg), elem, akkumulátor (2 kg).
Városrészenként nézve az adatokat két érdekességre figyeltünk 
fel. Mindkettő Tiszaszederkényt érinti. Az ebben a városrész-
ben felállított mobil begyűjtési ponton egyetlen gramm háztar-
tási olajat, zsírt sem adtak le. Kozmetikumból azonban mind a 
10 kg innen származott.

f.l.

Az idei, sorrendben 18. MOL 
Petrolkémia Triatlon Nagy-
hét egyik illusztris vendége 
volt Marisol Casado, a Nem-
zetközi Triatlon Szövetség 
(ITU) spanyol elnökasszonya. 

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) 
tagjaként is tevékenykedő sportvezető - 
aki 12 év után látogatott el ismét Tiszaúj-
városba - rendkívül elismerően nyilatko-
zott településünkről, a szervezőkről, az it-
teni versenyekről. 
- Aktív sportolói pályafutásomat hosszú-
távfutóként kezdtem, és ebben a műfaj-
ban egészen jó eredményeket értem el - 
tudtuk meg Marisol Casado asszonytól. 
-  Büszke vagyok rá, hogy részt vettem 
az első madridi maratonon is. 30 éves ko-
romban lettem triatlonos, akkoriban in-
dult térhódításnak ez a sportág hazánk-
ban, melynek magam is egyik alapító-
ja lehettem. Versenyzőként három évet 
töltöttem el triatlonosként, majd rögtön 
az adminisztrációs és szervezőgárdában 
kezdtem dolgozni. Nagyon büszke va-
gyok arra, hogy a hazai és az európai szö-
vetség után jó néhány éve az ITU elnöke-
ként képviselhetem ezt a sportot.
- Az utóbbi években Ön szerint mi jelen-
tette a legnagyobb változást a triatlon-
ban? 
- Véleményem szerint a legnagyobb vál-
tozást az hozta meg, amikor 2000-ben, 
Sydney-ben a triatlon felkerült az ötkari-
kás játékok programjába. Ebből adódóan 
meg kellett változtatni néhány szabályt, 
de említhetném a távokat, magát a rende-
zés módját, a pályák vonalvezetését. Eze-
ket mind-mind úgy alakították ki, hogy 
televízió- és nézőbarát legyen, hiszen ez 
fontos az olimpiai sportprezentáció, illet-
ve a sportág népszerűsítése szempontjá-
ból.
- A fenti törekvésekkel mennyire van ösz-
szhangban az a munka, melyet a tisza-
újvárosi rendezők tesznek meg a triatlo-
nért?
- Kapcsolódva még az előző gondolathoz, 
nagyon  nehéz az olimpiai kvótát meg-
szerezni. A játékokon mindössze 55 női 
és 55 férfi sportoló állhat rajthoz. A dol-
got rendkívül megnehezíti, hogy ezekért 
a helyekért több mint 170 ország képvi-
selői vetélkednek. A kiélezett kvalifiká-
ciós küzdelemhez kiváló minőségű, spe-
ciális versenyek globális megszervezé-
se is szükségeltetik. Tiszaújváros a ma-
ga 20 évével mindennek a gyökerét, alap-
ját jelenti. Ez abban is megmutatkozik, 
hogy sehol a világon nincs olyan hely-

szín, ahol megszakítás nélkül ennyiszer 
rendeztek világkupát, ráadásul ilyen ma-
gas színvonalon.  Mindehhez természe-
tesen kellett dr. Márkus Gábor és család-
ja. Közvetlen kollégám, Márkus Gergely 
mellett még sokakat - a város vezetőit, a 
támogatókat, a rendezőket - említhetnék, 
akik hozzátettek és hozzátesznek ehhez 
a sikeres munkához. A tiszaújvárosi ver-
senyek sok lehetőséget kínáltak, kínál-
nak az ITU-nak. A helyi szervezők min-
dig partnerek abban, ha új dolgokat, pél-
dául új versenyzési formát (csapat világ-
bajnokság, mix-váltó, előfutamos-döntős 
rendszer) kell tesztelni. Az újítások dön-
tő többségét később nemzetközi szinten is 
elterjesztettük.
- A triatlon népszerűsége világszerte tö-
retlennek nevezhető. Mi lehet ennek az 
oka? 
- Sok triatlon helyszín van már a világ-
ban, ám ahhoz, hogy újabb városok ke-
rüljenek fel a térképre, olyan elhivatott-
sággal kell hozzáállni a sportághoz, mint 
Tiszaújváros teszi azt két évtizede. Ezt a 
fajta igényrendszert nem lehet felülről, az 
ITU részéről kikényszeríteni, viszont, ha 
látjuk, valahonnan belülről jön ez a tűz, 
akkor  biztosak lehetünk abban, hogy az a 
helyszín tartós otthona lesz a triatlonnak. 
A növekedésnek ez az egyik alapfeltéte-
le. Tiszaújvárost ebből a szempontból is 
iskolapéldaként említhetem, az itteni tör-
ténésekről, a folyamatos fejlődésről, a vá-
ros, az önkormányzat, az emberek hozzá-
állásáról, a fantasztikus hangulatról köny-
vet is lehetne írni!
-  A sportágfejlesztés terén mi jelenti a 
közeljövő legfontosabb feladatát az ITU 
számára?

- Az egyik legjelentősebb feladatunk a 
sportágfejlesztés terén a mix-váltó ver-
senyszám bevezetése az olimpia prog-
ramjába. A munka utolsó fázisában tar-
tunk, a NOB jóváhagyása 2017 végé-
re várható. Mi már most egyeztetünk a 
2020-as a tokiói ötkarikás játékok szerve-
ző- bizottságával, arra vonatkozóan, ho-
gyan illeszthető majd a programba az új 
versenyszám. A két-két női és férfi indu-
lót felvonultató mix-váltó sajátos, hiszen 
azokból a versenyzőkből kell majd a csa-
patokat összeállítani, akik az egyéni ver-
senyben is indulnak. Ehhez  persze  szük-
séges a megfelelő regeneráció, a pihenés, 
és az átállás az egyénihez képest sokkal 
rövidebb és gyorsabb versenyzésre. 
-  Beosztása, munkája nem kis igénybevé-
telt jelent, elég csak a sok utazásra, tár-
gyalásra gondolni. Hogyan bírja ezt a 
terhelést?
- Nagyon sokat dolgozom, ez egy 24 órás 
szolgálat számomra. Persze próbálok ma-
gamra is figyelni. Sokat merítek abból, 
amit az elnöki pozíciótól kapok, szeren-
csésnek érzem magam, hogy ezt csinálha-
tom. Zászlóvivőként olyan sportágat nép-
szerűsíthetek, ami a mai világban egye-
dülálló értékrendet, irányt reprezentál. Ez 
olyan energiát, valósággal szárnyakat ad 
nekem, melynek köszönhetően nincsenek 
fizikális, vagy mentális problémáim.Val-
lási hasonlattal élve, járom a világot és 
hirdetem az igét.  
(Az írás Berta Judit, a Tisza Média Kft. 
riportere által forgatott televíziós interjú 
felhasználásával készült.)  

kronika@tiszatv.hu

Interjú Marisol Casado-val, a Nemzetközi Triatlon Szövetség elnökével

Rendőrszemmel a Triatlon Nagyhétről

Tiszaújváros a triatlon iskolapéldája 

A Tiszaújvárosi Rendőrka-
pitányság minden évben ki-
emelt feladatai között tart-
ja számon a Triatlon Nagy-
hét rendezvényeinek, sporte-
seményeinek zökkenőmentes 
biztosítását.

Nagy erőkkel készültünk idén a biztosí-
tási feladatok minél hatékonyabb, jobb 
színvonalon való végrehajtására. Termé-
szetesen a rendezvények, sportesemé-
nyek biztosításához szükségünk volt se-
gítségre. Egyedül nem ment volna. 
A megyei rendőr-főkapitányság, illetve 
a Készenléti Rendőrség jelentős támoga-
tást nyújtott a biztosítási feladatokhoz. A 
rendőri mellett azonban jelentős segítsé-
get kaptunk az önkormányzattól, a ren-
dezvényeket szervezőktől, rendezőktől, a  
közterület-felügyelettől, a polgárőrségtől, 
mentősöktől,  illetve  nem utolsó sorban a 
Debus István által vezetett őrző-védő cég 
dolgozóitól.
Köszönjük, hogy minden helyzetben, 
minden tőlük telhető segítséget azonnal 
megkaptunk, odaadóan, hatékonyan segí-
tették munkánkat.

Biztosak vagyunk abban, hogy a közös 
munka nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 
2016. július 10-én a rendezvény zárását 
követően nyugodtan kijelenthettük - si-
került. Nem történt bűncselekmény, né-
hány szabálysértés kivételével rendőre-

inknek nem kellett intézkedniük. Jó csa-
pat volt, jó volt együtt dolgozni! Jövőre 
újra együtt! Köszönjük! 

                   Dr. Kalapos István 
r.ezredes

               kapitányságvezető

Fontos feladat volt a versenypályák biztosítása is. 

3. oldal2016. július 21. Aktuális

A Munkácsy Társasház tetőszigetelésre kapott pénzt. 

A festék vitte a prímet. 

Marisol Casado a Garden Panzióban adott interjút a Tisza Média Kft. munkatár-
sainak. 



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Vendlerné Polyák Ilona

a 5. sz. választókerület képviselője
2016. július 27-én (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.

              Polgármesteri Hivatal

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától hétfő 

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

Szelektív begyűjtés
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a szelek-
tíven gyűjtött hulladékok (papír, műanyag, és fém csomago-
lási hulladékok) házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a 
következő héten, 2016. július 27-én (szerdán) végzi el.
Kérjük, hogy a 2016. július 22-23-án kiosztandó sárga hul-
ladékgyűjtő edényben helyezzék el a továbbiakban a szelek-
tíven gyűjtött hulladékokat, de a közszolgáltató a fenti idő-
pontban a sárga zsákot is elszállítja.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Meleg ködös szúnyogirtás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. szervezésében a 2016. július 21-23. 
közötti időszakban földi meleg ködös szúnyogirtás lesz Ti-
szaújváros belterületén. A gép működése zajjal jár, ezért kér-
jük a lakosság megértését.

   Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Műtőssegéd-gipszmester
munkakör

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munka-
vállalót az alábbi munkakör betöltésére:

Műtőssegéd-gipszmester
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság,
- műtőssegéd szakképesítés (OKJ 527250201003301, vagy 
OKJ 3272501).
Elbírálásnál előnyt jelent:
- műtéti területen szerzett szakmai tapasztalat.
Jelentkezési anyag tartalma:
- részletes szakmai önéletrajz,
- szakképesítést igazoló okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a 
bírálóbizottság minden tagja megismerheti.
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint.
- Benyújtási határidő: 2016. augusztus 5.
- Az elbírálás határideje: 2016. augusztus 12.
- Az állás betölthető: elbírálás után azonnal.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Ren-
delőintézet Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 3580. 
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számát: 
50227/2016, valamint a munkakör megnevezését: műtősse-
géd-gipszmester. 

Nagyné Kántor Judit főigazgató 

Módosult az energiatakarékosságot célzó 
és gépészeti beruházásokat, felújításokat 

támogató pályázati kiírás
Tiszaújváros Város Önkormányzata mó-
dosította a lakásszövetkezetek és társas-
házak részére kiírt, lakóépületek energia-
takarékosságot célzó és gépészeti beruhá-
zásainak, felújításainak 2016. évi támo-
gatására vonatkozó pályázatát. 
A támogatás célja:
A támogatás célja a lakásszövetkezetek és 
társasházak tulajdonában lévő lakóépüle-
tek energiatakarékosságot eredményező 
utólagos hőszigetelési munkáinak, a lép-
csőházakban és a közös használatú helyi-
ségekben található külső nyílászárók cse-
réjének, valamint gépészeti beruházások-
nak, felújításoknak a támogatása.
A pályázók köre:
A támogatásra pályázhat a lakásszövetke-
zetek és társasházak tulajdonostársainak 
közössége, amelyek a lakóépületeik hom-
lokzati és végfal-felületeinek, tetőinek, 
valamint a panellapok dilatációs hézaga-
inak utólagos hőszigetelését kívánják el-
végezni, a lépcsőházaik külső nyílászáró-
it hőszigetelt kivitelűre kívánják cserélni, 
illetve gépészeti felújításokat, beruházá-
sokat kívánnak végezni.
Támogatás 2 témakörben igényelhető. 
A./ Szigetelési munkálatokra és közös 
használatú helyiségek nyílászáróinak cse-
réjére:
- lakóépületek egy vagy mindkét külső 
végfal-felületének utólagos hőszigetelési 
munkáinak elvégzésére, 
- a lakóépületek lépcsőházaiban a külső 
nyílászárók hőszigeteltre történő cseréjé-
hez, 
- a lépcsőházak bejárati nyílászáróinak 
hőszigeteltre történő cseréjére, 
- a lakóépületek közös használatú he-
lyiségeiben található külső nyílászárók 
hőszigeteltre történő cseréjére,
- a paneltechnológiával épült lakóépü-
leteknél a panellapok közötti dilatációs 
hézagok hőszigetelésének felújítására,
- homlokzat szigetelés azoknál a lakóépü-
leteknél, ahol a külső homlokzati - vala-
mennyi lakás és közös használatú helyi-

ség (lépcsőház, pince, egyéb) - nyílás-
záró cseréje 100%-ban már megtörtént, 
vagy olyan hőtechnikailag felújított nyí-
lászárókkal rendelkezik, melyek igazol-
tan (minőségi tanúsítvánnyal) megfelel-
nek az épületek energetikai jellemzőinek 
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) 
TNM rendeletben foglaltaknak,
- lakóépületek utolsó fűtött lakószint fe-
letti födém teljes felületének hő- és víz-
szigetelésére (lapostető),
- lakóépületek első fűtött lakószint alat-
ti födém alsó síkjának hőszigetelése, 
amennyiben az első fűtött lakószint alat-
ti födém fűtetlen helyiséggel érintkezik.
B./ Gépészeti felújításokra, beruházások-
ra:
• felvonók felújítására, cseréjére,
• meglévő közös használatú központi fű-
tési berendezések és rendszerek korszerű-
sítésére, energiatakarékos berendezésekre 
való cseréjére,
• hőleadók és fűtésszabályozók korszerű-
sítésére, energiatakarékos berendezésekre 
történő cseréjére (amennyiben az az ösz-
szes lakásban megvalósul),
• közös használatú hálózati melegvíz-el-
látási berendezések és rendszerek korsze-

rűsítésére, energiatakarékos berendezé-
sekre történő cseréjére,
• kazánok cseréjére, felújítására,
• csőrendszerek cseréjére, felújítására 
(víz, szennyvíz, gáz), 
• épületek közös részei világításának kor-
szerű berendezésekre történő cseréjére,
• központi szellőzőrendszerek felújításá-
ra, korszerűsítésére, tisztítására,
• hőtágulási tartályok felújítására, cseré-
jére,
• csapadékvíz-elvezetési problémák keze-
lésére.
A szolgáltató cégek tulajdonában lévő 
rendszerek felújítása nem támogatható.
Nem nyújtható támogatás azon lakásszö-
vetkezet és társasház részére:
- amelynek 60 napot meghaladó megálla-
pított köztartozása van.
A pályázati kiírásról bővebb információt 
a Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemel-
tetési Osztályán, valamint a városi honla-
pon (www.tiszaujvaros.hu) kaphat.
A pályázat benyújtásának határideje:
 2016. szeptember 30-ig folyamatos.

Tisztelt Lakosság!
A Tiszaújváros közterületein lévő parko-
lóhelyek rendeltetésszerű használata ér-
dekében tájékoztatjuk Önöket, hogy Ti-
szaújváros Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2016. június 30-i 
testületi ülésén módosította a közterületek 
használatának rendjéről szóló 17/2013. 
(VII.05.) önkormányzati rendeletét, mely 
alapján a közterület-felügyelet a közterü-
letekről a forgalomképtelen járműveket - 
melyek nem felelnek meg a közúti köz-
lekedésről szóló KPM-BM együttes ren-
deletben meghatározott, a közlekedés-
ben való részvételre vonatkozó feltételek-
nek, vagy melyeket a központi gépjármű 
nyilvántartásban a forgalomból kivontak 
- előzetes értesítést követően elszállíttat-
hatja. Az elszállított járművek tárolása a 

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 
Tiszaújváros Tisza út 2/E. szám alatti te-
lephelyén történik. A jármű elszállításá-
val és tárolásával kapcsolatos költségek a 
jármű üzembentartóját terhelik. 
A jármű elszállításának költsége személy-
gépkocsi vagy pótkocsija, továbbá mo-
torkerékpár és pótkocsija, valamint se-
gédmotoros kerékpár esetén 17.250 Ft. 
A közúti közlekedés szabályairól szóló 
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rende-
let 1. számú függelék II. pontjában meg-
határozott, a fentebb nem említett gépjár-
művek: vontató, lassú jármű vagy ezek 
pótkocsija esetén a költség háromszoro-
sa. A jármű tárolásának és őrzésének költ-
sége 1.200 Ft/nap. A jármű értékesítésé-
nek költsége 11.500 Ft. A költségek az ál-
talános forgalmi adót nem tartalmazzák.

Ha a jármű üzembentartója nem állapít-
ható meg, vagy a felszólítás ellenére az 
elszállított járművet az elszállítástól szá-
mított hat hónapon belül nem veszi bir-
tokba, az önkormányzat, mint a közút ke-
zelője, a járművet értékesíti vagy más 
módon hasznosítja. 
A fenti módosító rendelkezések 2016. au-
gusztus 15-én lépnek hatályba. Ezt kö-
vetően a közterület-felügyelet megkez-
di a rendelkezések alkalmazását, azaz 
a járműveken értesítést helyez el, majd 
- amennyiben a jármű üzembentartója a 
járművet önként nem szállítja el - azokat 
elszállíttatja.
Felhívjuk az érintett gépjárművek tulaj-
donosainak/üzembentartóinak figyelmét 
a fenti rendelkezések betartására!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Elszállítják a forgalomképtelen járműveket

Árverési hirdetmény

Üzemképtelen személygépkocsik értékesítése
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal ér-
tékesítésre meghirdeti az alábbi ÜZEM-
KÉPTELEN személygépjárműveket.
A járművek adatai: 
1./ Gyártmány: Fiat, típus: Ducato 1.9 
TD., rendszám: NINCS, forgalmi enge-
dély: NINCS.
2./ Gyártmány: Trabant 1.1, típus: Com-
bi, rendszám: NINCS, forgalmi engedély: 
NINCS.
3./ Gyártmány: Peugeot, típus: 205 XL., 
rendszám: NINCS, forgalmi engedély: 
NINCS.
4./ Gyártmány: Ford, típus: Sierra 2.0i., 
rendszám: NINCS, forgalmi engedély: 
NINCS.
A gépkocsikat árverésen értékesítjük a ki-
hirdetett alapárról induló szabad licitálás-
sal.

Árverési alapár, kaució, licitlépcső: 

Az árverésen való részvétel feltételei:
• határidőben beadott jelentkezési lap,
• személyesen legalább egy alkalommal a 
gépkocsi megtekintése,
• az árverésen való személyes részvétel 
vagy a pályázó törvényesen meghatalma-
zott képviselőjének jelenléte,
• kaució befizetése és igazolása.
Jelentkezési lapok: 

• Átvehetők ügyfélfogadási időben a Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatal 206. 
sz. irodában.
• Beadás határideje: 2016. július 21-én 
12.00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri 
Hivatal 206. sz. irodában.
Árverés ideje, helye:
2016. július 22-én 9.00 órakor a Tiszaúj-
városi Polgármesteri Hivatal III. emeleti 
tárgyalójában.
Érdeklődni lehet: Tiszaújvárosi Polgár-
mesteri Hivatal, 206. számú irodában, 
Bazsó Gábor munkatársnál, tel.: 49-548-
043, email: gbazso@tujvaros.hu
Megtekintés helye, ideje:
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 
telephelyén ( Tiszaújváros, Tisza út 2/C.) 
• 2016. július 11-én 14.00 - 15.00-ig,
• 2016. július 18-án 14.00 - 15.00-ig.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Gyárt-
mány

Árverési ala-
pár (bruttó) Ft

Licitlépcső 
(Ft)

Fiat 4.000 1.000
Trabant 4.000 1.000
Peugeot 4.000 1.000
Ford 4.000 1.000

Lakossági tájékoztató!

Szelektív 
hulladékgyűjtők osztása
Tájékoztatjuk, a Tisztelt Lakosságot, hogy az ÉMRHK Non-
profit Kft. megbízásából a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit 
Kft. Tiszaszederkény városrészben 2016. július 22-én (pénte-
ken) 1400-1800 óra között, Tisza-part városrészben és a Kert-
városban 2016. július 23-án (szombaton) 800-1600 óra között 
végzi el a sárga színű 120 literes szelektív hulladékgyűjtők ki-
osztását.
Kérjük, hogy a megadott időpontokban személyesen vagy meg-
hatalmazott révén gondoskodjon az edény átvételéről!
A megadott időpontokban át nem vett szelektív hulladékgyűjtők 
személyesen átvehetők hétköznapokon 700-1500 óra között a 
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. telephelyén, a Tiszaúj-
város, Tisza út 2/C.sz. (volt APEH épület) portáján. Tel.:49/540-
636

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
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Lényeges módosítás, hogy a panelprogramos társasházak is pályázhatnak. 



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

Felhívás

Iskoláztatási támogatás
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisz-
telt Lakosságot, hogy Tiszaújváros Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 
a szociális rászorultságtól függő pénz-
beli ellátásokról, valamint a természet-
ben nyújtott szociális ellátásokról szó-
ló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rende-
let 13. §-a alapján eseti jelleggel - az is-
kolakezdés terheinek enyhítése céljából - 
rendkívüli települési támogatás gyermek-
védelmi támogatásként is megállapítható, 
annak a kiskorú gyermeket nevelő sze-
mélynek, vagy nagykorú gyermeknek a 
részére, ahol az egy főre jutó havi jövede-
lem nem haladja meg az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének a 
130%-át (37.050 Ft), gyermekét egyedül 
nevelő személy vagy nagykorú gyermek 
esetén a 170%-át (48.450 Ft).
Rendkívüli települési támogatás gyer-
mekvédelmi támogatásként a gyermek 

nagykorúvá válása után is megállapítha-
tó, ha középfokú köznevelési intézmény, 
vagy felsőoktatási intézmény nappali ta-
gozatán tanul, tanulói-, hallgatói jogvi-
szonyának fennállása idején, de legfel-
jebb 25. életévének betöltéséig. 
A támogatás iránti kérelem benyújtá-
sára azon családok/személyek jogosul-
tak, akik gyermekvédelmi támogatásként 
rendkívüli települési támogatásban 2016. 
évben maximum 3 alkalommal részesül-
tek. 
A gyermekvédelmi támogatásként megál-
lapítható rendkívüli települési támogatás 
iránti kérelmet formanyomtatványon kell 
benyújtani, amely beszerezhető
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékozta-
tó helyisége (Tiszaújváros, Bethlen G. út 
7., földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),

- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tisza-
újváros, Bocskai I. u. 33., keddi és csütör-
töki napokon),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A támogatás megállapításához csatolni 
szükséges a kérelemben megjelölt igazo-
lásokat. A kérelmek benyújtása folyama-
tos.
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hi-
vatal Intézményfelügyeleti, Szociális és 
Sport Osztályán (I. em. 111. iroda, 113. 
iroda és 115. iroda), vagy postai úton le-
hetséges (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. 
út 7.).

                                        Bráz György
                 polgármester

Hirdetmény

Biztonsági elemzés közzététele
Alsóküszöb értékű veszélyes anyagokkal 
foglalkozó üzem neve, működési helye: 
Columbian Tiszai Koromgyártó Kft. (a 
továbbiakban: Üzemeltető)
3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep.
A veszélyes tevékenység rövid leírása:
Az Üzemeltető - Columbian Tiszai Car-
bon Ltd. (CTC) - Magyarország egyet-
len ipari koromgyártó vállalata 1993-ban 
zöldmezős beruházás eredményeként in-
dította a termelést Tiszaújvárosban. A 
95 fő létszámmal üzemelő magyarorszá-
gi gyár a világ legnagyobb ipari korom-
gyártó vállalatának, a Birla Carbon-nak a 
része. A tiszaújvárosi gyár a legnagyobb 
abroncsgyártó vállalatok (Michelin, Goo-
dyear, Bridgestone, Continental, Pirelli, 
Hankook) meghatározó beszállítói közé 
tartozik. 
A telephelyen ipari korom gyártása tör-
ténik magas széntartalmú olaj alapanyag 
pirolízisével. Ipari kormok alatt azokat a 
nagyon kisméretű, 5-400 nm átlagos át-
mérőjű, nagy fajlagos felülettel rendel-
kező (20-1200 m2/g), mélyfekete-szürke 

színű, önmagában víztaszító, egymáshoz 
láncformában kapcsolódó, agglomerátu-
mokat képező szénrészecskéket értjük, 
melyek szénhidrogének termikus bomlá-
sa útján keletkeznek.
Az ipari kormok legnagyobb (kb. 90%) 
felhasználója a gumiipar, töltőanyag-
ként alkalmazzák gumiabroncsok, töm-
lők, szállítószalagok és különféle műsza-
ki gumiáruk, profilok gyártására. Emel-
lett nélkülözhetetlen a festék-, a tinta-, a 
műanyag- és a kábelgyártás területén is. 
Az üzemeltető a legkorszerűbb technoló-
giával rendelkezik és a legfejlettebb tech-
nikákkal (gépek, berendezések, műszerek 
stb.) épült meg, valamint a fejlett techni-
ka működtetése és karbantartása rendkí-
vül jól képzett és igen kvalifikált munka-
társakkal valósul meg.
Az üzemeltető, lépést tartva és megfe-
lelve a kor követelményeinek, igen nagy 
hangsúlyt helyez az alkalmazottak folya-
matos továbbképzésére.
A biztonsági elemzés 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 elemzések, Columbian Tiszai Ko-
romgyártó Kft. biztonsági elemzése 2016 
hivatkozáson).
Írásbeli észrevételek megtétele a bizton-
sági elemzéssel kapcsolatban:
A biztonsági elemzéssel 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. augusztus 8. 16:00 óra.
Az illetékes hatóság:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság
3525 Miskolc Dózsa Gy. út 15.

Bráz György
 polgármester

Pályázat

Vízvezeték-szerelő 
munkakör

A TiszaSzolg 2004 Kft. (3580, Tiszaújváros, Tisza út 2/F) pályá-
zatot hirdet vízvezeték- szerelői munkakör betöltésére a Munka 
Törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, három hónapos 
próbaidő kitöltésével, határozatlan időre szóló alkalmazással.
Pályázati feltételek:
- Vízvezeték-szerelői szakmunkás végzettség.
- A szakmában eltöltött minimum 3 év szakmai gyakorlat.
- Büntetlen előélet.
Előnyt jelent:
- B kategóriás jogosítvány.
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot.
- Iskolai végzettséget, szakképzést igazoló oklevél másolatát.
- Jogosítványmásolatot.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- A TiszaSzolg 2004. Kft. által karbantartási szerződéssel ren-
delkező épületekben
lévő víz-, szennyvíz-, csapadékvíz-vezetéki hálózat karbantar-
tása, javítása.
- Készenléti feladatok ellátása.
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 30.
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható személyesen ( Tiszaújváros, Tisza út 
2/F) címen, illetve elektronikusan a tiszaszolg@tszolg.hu e-ma-
il címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Bátori 
Imre karbantartási csoportvezető, 70/333-7484.

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. július 19-től az alábbi köz-
területi munkálatok kezdődtek meg:
• Mátyás király út 22-32. sz. épület mögötti parkoló felújítása.
• Jedlik Á. út útburkolatfelújítás.
• Munkácsy M. út 30-40. sz. előtti járda és garázsbehajtók bur-
kolatfelújítása.
• Szederkényi út elején járdaburkolat felújítása.
• Lorántffy Zsuzsanna úti játszótér rekonstrukciója.
Kérjük, hogy a kivitelezés ideje alatt a közlekedési szabályok 
betartásával és fokozott figyelemmel közlekedjenek!
A beruházások befejezésének várható ideje: 
2016. szeptember 20.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Árverési hirdetmény

PLOVDIV BU-801 faipari fűrészgép értékesítése
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal ér-
tékesítésre meghirdeti a Tiszaújváros Vá-
ros Önkormányzata tulajdonát képező 
BU-801 típusú faipari fűrészgépet.
A fűrészgép adatai: 
• bolgár gyártmány, a gyártás éve: 1972.,
• tömege: 950 kg,
• méretei: asztallap: 120x90cm, munka-
asztal magassága: 95 cm, hasznos vágá-
si szélesség: 79 cm,
• 3 KW-os fékes villanymotor,
• átlagos állapotú, üzemképes
A fűrészgépet árverésen értékesítjük a ki-
hirdetett alapárról induló szabad licitálás-
sal.
Kaució, árverési alapár, licitlépcső: 
Kaució: 10.000 Ft  
Árverési alapár (bruttó): 80.000 Ft

Licitlépcső : 1.000 Ft, vagy annak egész 
számú többszöröse
Az árverésen való részvétel feltételei:
• határidőben beadott jelentkezési lap,
• személyesen legalább egy alkalommal a 
fűrészgép megtekintése,
• az árverésen való személyes részvétel, 
vagy a pályázó törvényesen meghatalma-
zott képviselőjének jelenléte,
• kaució befizetésének igazolása (az ösz-
szeg postai csekken vagy átutalással fi-
zetendő az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 
11734114-15350064-00000000 számla-
számra).
Jelentkezési lapok 
• Átvehetők ügyfélfogadási időben a Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatal 213. 
számú irodájában.

• Beadás határideje: 2016. augusztus 
4-én 12.00 óráig a Tiszaújvárosi Polgár-
mesteri Hivatal 213. számú irodájában.
Árverés ideje, helye:
2016. augusztus 5-én 09.00 óra, Tiszaúj-
városi Polgármesteri Hivatal 206. számú 
irodájában.
Érdeklődni: Tiszaújvárosi Polgármesteri 
Hivatal 213. számú irodájában, Magyar 
Ágnes munkatársnál, tel.: 49/548-042, 
email: magyar.agnes@tujvaros.hu
Megtekintés helye, ideje:
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 
telephelyén ( Tiszaújváros, Tisza út 2/C.) 
• 2016. július 22-én 14.00 – 15.00-ig,
• 2016. július 29-én 14.00 – 15.00-ig.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás

Közterületi munkálatok
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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 pótjelentkezés határideje: 2016. au-
gusztus 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

Nappali vagy esti 
gimnázium

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközép-
iskola és Kollégium (Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.) a 
2016/2017-es tanévben felnőttek számára gimnáziumi kép-
zést indít nappali vagy esti tagozaton. 
Nappali tagozatra a 16. életévüket, esti tagozatra a 18. életé-
vüket betöltöttek jelentkezhetnek. A képzés 3 éves, a 10. év-
folyamtól indul, előző tanulmányok beszámításával.
Nappali tagozaton a tanulók utoljára abban az évben kezd-
hetnek tanévet, amelyben a 25. életévüket betöltik. A képzés 
csak az egyik tagozaton indul, a jelentkezők létszámától füg-
gően. Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 8.  
Jelentkezési lapok beszerezhetők az iskolatitkárnál, illetve le-
tölthetők az iskola honlapjáról: www.eotvos-tuj.sulinet.hu

 Pogonyi-Simon Edit 
                  intézményvezető

Pályázat

Közlemény

Biológiatanári 
munkakör

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 
pályázatot hirdet a 2016/2017. tanévre 1 fő biológia szakos álta-
lános iskolai tanár, óraadói munkakör betöltésére.
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok: részletes 
szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratmásolatok, er-
kölcsi bizonyítvány sikeres pályázat esetén.              
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton Gál Benjáminné 
igazgatónak címezve, 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 12.
A pályázattal kapcsolatosan további információ kérhető a 06-
49-542-203-as telefonszámon.

Gál Benjáminné igazgató

Rendkívüli nyitvatartással várja az ügyfeleket nyáron a Nemze-
ti Adó- és Vámhivatal (NAV) miskolci központi ügyfélszolgá-
lata. A várakozási idő csökkentésére 2016. augusztus 31-ig kö-
zött szerdánként már 10 órakor kinyit a miskolci Kazinczy Fe-
renc utcai ügyfélszolgálati iroda. Így gyorsabb az ügyintézés, a 
nyári melegben kevesebbet kell várakozni. A rendkívüli nyitva-
tartás ideje alatt minden szerdán 10 és 18 óra között a teljes szol-
gáltatási palettával várják az adózókat Miskolcon a NAV mun-
katársai.

Nyári rendkívüli 
nyitvatartás a NAV-nál

 Nyáron sok kiskereskedő és vendéglátó kitelepül a vásárokra, 
fesztiválokra. Ilyenkor is kell nyugtát adniuk a vásárlóknak, de 
online pénztárgépet csak üzlethelyiségben és mozgóboltban kell 
használni.
Általános szabály, hogy a kiskereskedőknek üzletben vagy moz-
góboltban kötelező a pénztárgép használata, de az alkalmi ren-
dezvények standjaira - a TEÁOR szerinti 47.8 besorolású pia-
ci kiskereskedelemre - ez nem vonatkozik. Nem kell pénztárgé-
pet használni a készételt kínáló árusoknak sem, ha az értékesí-
tés helye változó, valamint felszolgálás és ülőhely nem tartozik 
a vendéglátáshoz. Ilyen lehet például a fagylaltot, hot dogot, pe-
recet kínáló árus.
Számlát vagy nyugtát azonban akkor is kell adni a vásárlóknak, 
ha nem kell pénztárgépet használni. Kitelepülésen három lehe-
tőségből lehet választani:
- számla, egyszerűsített számla kibocsátása
- kézi nyugta kiállítása
- online pénztárgép használata az adózó döntése alapján.
Az egyébként pénztárgépet üzemeltető adózóknak a kitelepülé-
sen kiállított kézi nyugták adatait utólag sem kell rögzíteniük a 
pénztárgépben.
Bővebb információ a www.nav.gov.hu-n „A számla, nyugta ki-
bocsátásának alapvető szabályai” című információs füzetben ta-
lálható, vagy e-mailen a „Kapcsolat” menüpontban, telefonon 
pedig a (06)40/42-42-42-es számon kérhető.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Nyugtaadás vásárokon, 
fesztiválokon
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Életmódtábor Bükkszentkereszten 
Véget ért életmódtáborunk 2. turnusa. 
Őszintén reméljük, hogy nem csak mi, 
hanem a gyerekek is nagyon jól érezték 
magukat. Szerencsére az idő ismét kegyes 
volt hozzánk, így nem kellett egy beter-
vezett programot sem elhalasztanunk. A 
Kissné Deczki Natália által feltöltött ké-
pek bizonyították és bizonyítják, hogy 
milyen tartalmasan lehet eltölteni az időt 
egy ilyen táborban. Remélem, minden 
résztvevő így élte meg! 
Köszönjük önkéntes segítőinknek: Kiss-
né Deczki Natáliának, Somosi Lászlóné, 
Katának, Tamás Beátának, Molnárné Pe-
tő Zsuzsannának, hogy szabadidejüket 
feláldozva vigyáztak a gyerekekre és se-
gítettek a napi teendőkben, Borza Zoltán 

és Borza Gyula pedig felszerelésünk, el-
látmányunk fuvarozásában vállalt nagy 
szerepet.
Köszönjük felkért segítőinknek is a lel-
kes részvételt: Luczai Gabriellának a sok 
hasznos tanácsot a teákkal kapcsolatban, 
a szamovár használata a felnőtteknek is 
élményt jelentett. Drahos Judit  pszicho-
lógusnak, akivel egymást és saját magu-
kat is jobban megismerhették a gyere-
kek, remélve, hogy útravalóként megma-
rad valami az ott elhangzottakból. Rácz-
né Csépes Emőkének, hogy ismét meg-
mutatta a pilatesben és a relaxációban lé-
vő lehetőségeket a gyerekeknek. 
Köszönjük a Csáti Csemege és a Dél-bor-
sodi R. Int. Elősegítő Közhasznú Egye-
sület bőséges zöldség- és gyümölcs fel-

ajánlásait, nagy hasznát vettük étkezése-
inknél.
Köszönjük Tiszaújváros önkormányza-
tának támogatását, mely nélkül nem tud-
tunk volna ilyen sokszínű programot biz-
tosítani a gyerekeknek.
Végül, de nem utolsó sorban köszönet il-
leti Bükkszentkereszt önkormányzatát, 
Solymosi Konrád alpolgármestert, Hor-
váth Zsoltot, a Kék Sólyom Vendégház 
gondnokát és minden szolgáltatót, akik 
helyben járultak hozzá programunk (lo-
vaglás, kemencés finomságok, sajtkészí-
tés) sikeréhez.
Az idén még egyszer visszamegyünk!

 Dr. Pető Gabriella kuratóriumi elnök
Alapítvány Tiszaújváros Gyermekeinek 

Egészségéért

kronika@tiszatv.hu

Eötvös Kockatábor 

Az Eötvös középiskola idén immár a 9. informati-
kai táborát hirdette meg július 27-31. között Bükk-
szentkereszten.

A táborban kis létszámú csoportokban zajlik a munka. Így min-
denkinek adottak a lehetőségek, hogy az informatika területén 
saját ütemében szilárd alapokat sajátítson el, bővítse tudását és 
fejlődjön.
Szeretnénk diákjainknak lehetőséget adni, hogy megismerked-
jenek az elektronika alapjaival, a logikai áramkörök működésé-
vel és a robotika alapjaival. Folyamatosan lehetőséget biztosí-
tunk az egyéni és a kiscsoportos konzultációkra, ebben az egye-
temista volt diákjaink is segítenek.
A tábor nem csak tanulásról szól, hagyományainkhoz híven 
most is lesz éjszakai túra, számháború, akadályverseny, ügyes-
ségi és logikai játékok, lehet focizni, kosarazni vagy röplabdáz-
ni.
A „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítványhoz pályázatot nyújtot-
tunk be, melynek eredményeképpen az utazási költséget több 
mint 50%-kal sikerül csökkenteni.
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni a kuratóriumnak a 
pénzügyi támogatásért!

Szendrey Tibor
Tiszaújvárosi Gimi Diáksport Egyesület Horgászni jó!

Kis pecások nagy élményei
A tiszaújvárosi Zabos Géza 
Horgászegyesület idén is meg-
rendezte a sajószögedi Er-
dészeti-tavon a horgász nap-
közit.

Kis vödrökben úszkáló halacskák. A hor-
gászni tanuló és szerető gyerekek ezen a 
nyáron is jelentkezhettek a már hagyomá-
nyosnak nevezhető horgász napközibe. 
Két turnusban várták az általános iskolás 
korúakat. A tiszaújvárosi önkormányzat-
tól és a Magyar Országos Horgász Szö-
vetségtől kapnak támogatást a szervezők, 
így idén már autóbusszal tudják kiszállí-
tani a gyerekeket a tópartra. 
- A tábor célja, hogy a gyerekek jól érez-
zék magukat, kint legyenek a friss le-
vegőn és azzal foglalkozzanak, amit sze-
retnek, a horgászattal - mondta lapunknak 
Csehovics Zoltán, az első turnus vezető-
je. - Maximum 20 fővel tudunk egyszerre 
foglalkozni. Erre a hétre 15-en jelentkez-
tek, ami egy ideális létszám. A gyerekek 
között minden nap horgászversenyt hir-
detünk, majd délben mérlegelés követke-
zik, és aznapi győztest avatunk. 
A horgászat mellett elméleti oktatásban 
is részt vesznek a fiatalok. Megbeszélik a 

tapasztalatokat, egy-egy helyzetre a meg-
felelő megoldást. Délutánonként további 
programok várják a gyerekeket: néhány 
kör motorcsónakkal a tavon, foci, ügyes-
ségi versenyek, horgászattal, halakkal 
kapcsolatos feladatok.
- Most vagyunk itt először a testvérem-

mel - meséli Szakál Dániel - de nagyon 
tetszik és úgy döntöttünk, hogy jövőre is 
eljövünk. Azért tetszik, mert megtanulunk 
szereléket készíteni, etetőanyagot keverni, 
tanulunk a különböző a halfajtákról. 
Emődi Kende Mór is büszkén mutatja, 
hogy mennyi hal úszik a vödrében.
- Ezeket mind én fogtam - mondja. - Na-
gyon örülök neki, mert én úgy jöttem ide, 
hogy nem tudtam horgászni. Azért jelent-
keztem, hogy megtanuljak és majd apu-
kámat is megtanítsam. 
- Ennyi gyerekhez kell a segítség - ve-
szi vissza a szót Csehovics Zoltán - sze-
rencsére vannak, akik szívesen segítenek 
az összegabalyodott damil szétszedésé-
ben, vagy egy beakadt horog kiszabadí-
tásában. 
Az egyik ilyen segítő Papp Tamás, aki el-
mesélte, hogy nemrég jött haza Szeged-
ről az Országos Utánpótlás Bajnokságról, 
ahol a háromnapos verseny alatt közel 29 
kg halat fogott, amely a 9. helyhez volt 
elég a 25 év alattiak korcsoportjában. Ez-
zel az eredménnyel bekerült a magyar vá-
logatott tagjai közé.    

                         -ema- 

Ellenőrzéssorozat

Biztonságban 
a strandon is

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 2016. turisz-
tikai idényében is fokozott figyelmet fordít a Ti-
szaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő szolgáltatása-
it igénybe vevő vendégek, turisták zavartalan és 
nyugodt pihenésére. 

Bűnmegelőzési jelleggel a szolgálatban lévő állomány napi visz-
szatérő ellenőrzéssorozat keretében ellenőrzi a strandfürdő terü-
letét, ezzel megvalósítva a látható rendőrség koncepcióját és nö-
velve az ott tartózkodó személyek szubjektív biztonságérzetét. 
A rendőrkapitányság munkatársai a rendszeres ellenőrzéssoro-
zat részeként kapcsolatot tartanak a fürdő vezetésével, az ott 
szolgálatot teljesítő biztonsági szolgálattal és a vendéglátó- egy-
ségek üzemeltetőivel is.
Annak érdekében, hogy a városba látogató turisták, vendégek 
sérelmére elkövetett bűncselekményeket minimálisra csökkent-
sük a szolgálatban lévő egyenruhás állomány a járőrözési fel-
adatait nem csak a strandfürdő területén belül látja el, hanem a 
strand mellet kiépített kempingben, szórakozóhelyeken és par-
kolókban is.
A visszatérő rendőri jelenlétnek köszönhetően 2016. első fél-
évében az elmúlt év hasonló időszakához képest jelentősen ke-
vesebb bűncselekményt követtek el Tiszaújvárosban a pihenni 
vágyók sérelmére.

Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

7. oldal2016. július 21. Nyáridőben

Nem a vadász, a horgász ül hosszú, méla lesben. 

Együtt a gyermekcsapat. 

Lóra is „pattantak”.

Ki a vizet, ki a partot kémleli. 

A tavalyi táborozók. 

Rendszeresen járőröznek a strandon és környékén. 



Illem, protokoll

A mobiltelefonálásról
Már mindent tudunk az illendő telefo-
nálásról. Most a pár évtizede használt és 
egyre nagyobb teret uraló mobiltelefon-
ról lesz szó. Ezeknek az apró, vagy éppen 
egyre nagyobb (az aktuális divattól függ) 
hordozható készülékeknek az elterjedé-
se a telefonálási szokásokon is sokat vál-
toztatott. A kommunikációs szakemberek 
már nem is telefonálásról, hanem MOBI-
LOZÁSról beszélnek.
A mobillal kezdeményezett és fogadott 
napi több tucat hívásnál is tartsuk be az 
alapvető szabályokat. Mobilon történő hí-
vásnál is köszönünk, annak ellenére, hogy 
valószínűleg az veszi fel, akit név szerint 
hívtunk. A mai telefonok már azonosíta-
ni tudják a hívó felet, azaz látjuk, hogy ki 
hív minket, valamint a hívó is tudja, hogy 
személyesen minket hív. Ez azt jelenti, 
hogy nem kell bemutatkozni. Olyan ez, 
mint egy találkozásnál, mégis szép szo-
kás a hívásfogadásnál nevén nevezni a hí-
vót: „Szia Laci! Miben segíthetek?”
A mobilszám kiírását letilthatjuk, ám 
ilyen esetben ne csodálkozzunk, ha a hí-
vott fél ismeretlen szám lévén nem fo-
gadja a hívást. (A letiltott telefonszám az 
ügynökök és a call center jellemzője.)
Ha hívást kezdeményezünk és az siker-
telen, még akkor sem várhatjuk el, hogy 
visszahívjanak, ha a számunk látható. An-
nak kell újra hívni, aki a másikat valami-
ért fel akarta hívni. Ez alól természete-
sen kivétel, ha valakinek vártuk a hívá-
sát, vagy ha üzleti ügyben kerestek min-
ket, ilyenkor a visszahívás elvárható, de 
nem előírás.
A mobiltelefon személyes tárgy, ezért a 
telefonszám megadása bizalmas közlés. 
Ha valaki elkéri tőlünk egy harmadik fél 
telefonszámát - és nem tudjuk, hogy ők 
ismerik-e egymást -, mielőtt azt megad-

nánk, a szám tulajdonosától ajánlatos en-
gedélyt kérni.
Ha a mobilunk a munkaeszközünk is, ak-
kor figyelembe kell venni, hogy ezzel egy 
személyesebb jelleget is ölt a partneri 
kapcsolat. Üzleti partnerek esetében csak 
személyes mobilhívás a megengedhető. A 
mobiltelefonon történő minden más hiva-
tali hívás szabályai megegyeznek az elő-
zőekben tárgyaltakkal.
A mobil azzal, hogy mindenhol, minden 
helyzetben velünk van, sajnos sok kelle-
metlenséget is okozhat. Nézzük meg, mi-
lyen újabb helyzetek alakultak ki a mobi-
lozás során, és milyen új momentumokra 
kell odafigyelnünk. 
Vannak kifejezetten „mobil-tilos” hely-
színek, amit táblákkal, vagy felirattal je-
leznek. Ezeken a helyeken illik betartani 
a tilalmat, mert az ott működő elektromos 
készülékek működését zavarhatja. Kór-
házakban, bankokban, postán, repülőgé-
pen, stb.
Autóvezetés közben csak kihangosítóval 
használhatjuk a mobilt.
Vannak olyan helyek, események, ahol il-
lik kikapcsolni a készüléket. Például szín-
házban, moziban, társasági eseményeken, 
temetésen, vallási szertartáson, étterem-

ben, előadás közben, konferencián, tár-
gyaláson, megbeszélésen.
A mobilon stílusos dolog egyszerű és nem 
feltűnő hangjelzéseket beállítani, eset-
leg rezgőre állítani. Ezzel mi érzékeljük 
a hívást, de nem zavarja a környezetün-
ket. Durvaság és feltűnést keltenek azok 
a hívóhangok, amelyek hirtelen zaj hatá-
sát keltik. Például egy sikoly vagy motor 
felbúgása, stb.
A mindent tudó mobilkészülékekkel ille-
gális dolgot is tehetünk, ami nem csak il-
letlen, hanem törvénybe ütköző is. Példá-
ul másokról kép- vagy hanganyagot ké-
szíteni a tudtuk nélkül. Már önmagában 
ez is büntetendő, de ha a felvételt vala-
melyik közösségi hálón közzéteszik, az is 
szankciókat von maga után.
Alapvető szabály: mobilozásunkkal ne 
zavarjuk a környezetünket. A telefonbe-
szélgetés magánügy. Ezt ne csak a kívül-
állóktól várjuk el, hanem mi is így kezel-
jük!
Az utcán beszélni gyorsan és nem emelt 
hangon illik. Zárt helyiségben, irodában, 
váróteremben, tömegközlekedési jármű-
veken szorítkozzunk a legminimálisabb 
beszélgetésre, és csak ha feltétlenül fon-
tos.
Vendégségben sem illik telefont bekap-
csolva tartani. Az asztalnál pedig durva 
udvariatlanság felvenni a telefont, hívást 
kezdeményezni vagy folyamatosan cse-
telni.
Ne felejtsünk el élni! A telefon eszköz. 
Mindig a személyes találkozásokat he-
lyezzük előtérbe, mert azokból gyűjtjük 
az emlékeinket. (Amiket aztán tárolha-
tunk a mobilunk memóriájában.)

Medina

Legyen Szederkény vendége!

Rossz időben is jókedvűen
Főzzünk együtt, Együnk e-
gyütt, Igyunk együtt, Le-
gyünk együtt. Ez a mottója a 
Legyen Szederkény vendége 
rendezvénynek. 

Bár előzetesen rekordszámú csapat és 
csapattag jelentkezett a főzőversennyel 
egybekötött rendezvényre, a kellemetlen 
idő miatt többen visszamondták a részvé-
telt.
Ennek - és a néha csepergő, néha pedig 
jobban eleredő eső - ellenére így is meg-
telt a szederkényi rendezvénytér, ahol né-
hány perccel három óra után Bráz György 
polgármester már a sátrak alól felszálló 
kellemes illatok kíséretében köszöntötte a 
jelenlévőket, és tett egy bejelentést.
- A tér mellett álló régi iskolaépület ha-
marosan, mint Petőfi Klub fog működni - 
mondta -, a másik oldalról határoló épület 
pedig a mai naptól az önkormányzat tu-
lajdona és hamarosan, mint rendezvénye-
lőkészítő épületet fogjuk hasznosítani.

A nap első sztárvendége L.L. Junior 
volt, kinek műsorára megtelt a tér. A ra-
gamoffin sztárja a csepergő eső ellenére 

is forró hangulatot teremtett. Hogy nem 
hagyta hidegen a számtalan készülő étel 
illata, a fellépés után (bár saját bevallása 
szerint is sietett tovább) elfogadta a meg-
hívást egy kis bográcsban készült pör-
költre is. 
A helyi nyugdíjasok és a Bokréta Cite-
razenekar és a Mezei Virág Népdalkör 
műsora után már nem csak a közösen el-
fogyasztott étel és ital melegítette a jelen-
lévőket, hiszen az előzetes előrejelzés el-
lenére felszakadozott a felhőzet és még a 
nap is kisütött.
Bár a rendezvény elsődleges célja, hogy 
közösen szórakozzon a település apraja 
és nagyja, illik megemlíteni, hogy a főző-
versenyt végül a Karatésok csapata nyer-
te, ám minden nevezett társaság elisme-
résben részesült. 
Az este folytatásában a további jó hangu-
latról a Kredenc együttes mulatósblokk-
ja és NánDJ videódiszkója gondoskodott.

borza

Időszaki kiállítás a tájházban

Tiszaszederkény 
akkor és most

Régi és új fényképek mutatják be milyen változás 
történt az elmúlt évtizedekben településünkön.   

A „Tiszaszederkény akkor és most” című időszaki kiállításon, 
melynek ünnepélyes megnyitója szombaton volt a Villa Sceder-
kyn tájházban -, egyes tiszaszederkényi és környékbéli helyszí-
neknek, épületeknek az idők folyamán bekövetkezett átalakulá-
sait figyelhetjük meg.
- Idén minden az 50 éves évfordulóról szól a városban. Gondol-
kodtam, hogy hogyan kapcsolódhatna ez a kiállítás is ehhez - 
mondta Urbán Anett muzeológus. - Az évfordulók alkalmával 
mindig visszaemlékezünk a múltra. Amikor átnéztem a Helytör-
téneti Gyűjtemény archív fotóit, megláttam egy 1940-es évek-
beli képeslapot. Ez ugyan már több mint 50 éves, de fontos ré-
sze a múltnak. Arra gondoltam, hogy milyen érdekes lenne lát-
ni ezt a képeslapot 2016-os változatban. Így született meg a ki-
állítás alapötlete. 
Az archív és a mai fotók egymás mellé helyezésével látványo-
san érzékelhetők ezek a változások. 
- A kiállítás célja, hogy bemutassa a múltat és a jelent, az idők 
folyamán bekövetkezett változásokat. - mondta dr. Kákóczki Ba-
lázs történész. -  Reményeink szerint olyan kuriózumnak számí-
tó fotókat is kiállítunk, amelyek a helyiek számára is újdonsá-
got jelentenek.
 A tárlaton helyet kapott a Petőfi utcában elbontott lakóházról 
megmentett tornácdísz egy darabja is.

borza

Lakossági kezdeményezés nyomán július 20-án le-
vették a Rózsa út 1-5. szám alatti társasház faláról 
a Lékai emléktáblát.

A kezdeményezés alternatív volt, hiszen a felújítás is szóba jött, 
de a képviselő-testület a levétel mellett döntött.
A Lékai János emléktáblát a Városi Üzemi KISZ Bizottság ál-
líttatta 1965-ben, és a helyszín, a jelenlegi Rózsa út is az ő ne-
vét viselte korábban. Lékai 1917-től vett részt a munkásmozga-
lomban, 1918 elejétől a Korvin Ottó vezette antimilitarista cso-
porthoz tartozott, amely merényletet tervezett Tisza István mi-
niszterelnök ellen. A végrehajtást Lékai vállalta, de a fegyver 
csütörtököt mondott. Letartóztatták, majd az őszirózsás forra-
dalom alatt szabadlábra helyezték. Részt vett a KMP és az Ifjú-
munkások Országos Szervezetének megalapításában, egyik kez-
deményezője volt a Kommunista Ifjúmunkások Szövetsége 
(KIMSZ) megalakításának. 1919 februárjában letartóztatták. A 
Tanácsköztársaság alatt a Közoktatásügyi Népbiztosságon a ta-
noncképzési ügyosztályt vezette. 1919 júliusában a Kommunis-
ta Ifjúsági Internacionálé alakuló kongresszusára utazott, emi-
att amikor a kommün megbukott, Bécsben tartózkodott. 1922 
végén az Amerikai Egyesült Államokba utazott, hogy az otta-
ni magyar kommunista mozgalmat irányítsa. Tüdőbajban halt 
meg 1925-ben.
A képviselő-testület az emléktábla levételével, felújításával, az 
épület emléktáblát tartalmazó homlokzatrészének helyreállítási 
munkálataival a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.-t bíz-
ta meg.
Az emléktáblát - mint a város történelmének tárgyiasult részét - 
a Helytörténeti Gyűjteményben helyezik el.

                                                                                      f.l.

Tárgyiasult történelem

Levették Lékait

8. oldal 2016. július 21.Mozaik

Nem lehet elég korán kezdeni. 

L.L. Junior volt a sztárvendég. 

Az első látogatók a megnyitón.

A rendszerváltás után még 26 évig „élt” a falon a tábla.



A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Írók, költők fürdőruhában – kamarakiállítás. Helyszín: a 
könyvtár aulája. A kiállítás augusztus 31-ig tekinthető meg.
Helytörténeti Gyűjtemény
ÚJ IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS NYÍLT 
A  „VILLA SCEDERKYN” TÁJHÁZBAN!
A „Tiszaszederkény akkor és most” című időszaki kiállításon 
régi és új fényképek segítségével mutatjuk be egyes tiszasze-
derkényi és környékbéli helyszíneknek, épületeknek az idők 
folyamán bekövetkezett változásait. Az archív és a mai fotók 
egymás mellé helyezésével látványosan érzékelhetőek ezek a 
változások. Reményeink szerint olyan kuriózumnak számító 
fotókat is kiállítunk, amelyek a helyiek számára is újdonságot 
jelentenek. A kiállítást képes idővonal színesíti.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Cím: „Villa Scederkyn” Tájház (Tiszaújváros, Bocskai út 18.)

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Iskola  nyári nyitvatartási rendje 
2016. augusztus 17-éig  az alábbiak szerint alakul: Ügyfélfo-
gadás, adminisztrációs és vezetői ügyelet a székhelyen (Al-
kotmány köz 2.): szerdánként 8.00-12.00 és 13.00-14.00 órá-
ig.
 Hok Csaba intézményvezető

A Tisza TV műsora
Július 27., szerda

18:00 Gimnasztráda gála

1988 júliusának közepén nem mindenna-
pi problémák aggasztották a Leninváro-
si Rendőrkapitányság közlekedésbizton-
sági osztályát. Az év első hat hónapjának 
statisztikája alapján ugyanis olyan jelentős 
mértékű balesetnövekedés volt tapasztal-
ható, amilyen azelőtt sosem. Erről olvas-
hattak városunk lakói 1988. július 21-én a 
Leninvárosi Krónika címlapján.
A nyilatkozó dr. Váli Zoltán főhadnagy el-
mondta, emellett észrevehető, hogy a köz-
lekedésben résztvevők egyre durvábbak, 
türelmetlenebbek egymással szemben és 
az agresszivitás megmutatkozik az intézke-
dő rendőrökkel szemben is.
Minderre egy a nyár közepén tartott akci-
óval reagáltak.
„14 rendőr, 8 önkéntes rendőr, 6 mun-
kásőr, 2 tűzoltó és egy közterület-felügye-
lő. A műszaknyi ideig tartó fokozott elle-
nőrzés során 135 gépjárművet és vezető-
iket vizsgálták meg. 51 esetben szabtak ki 
bírságot, 3 ittasan közlekedő vezetői enge-
délyét ideiglenesen bevonták, és több felje-
lentés is született.”
Ennek ellenére úgy érezték, nincs elég esz-
köz arra a kezükben, hogy a baleseteket 
megelőzzék. Erre egy nem mindennapi 
szabálytalanságot hozott fel példaként.
„A baj elmérgesedésének legjobb példá-

ja, hogy városunk egyik KRESZ-oktatója 
szándékosan elkövetett egy olyan szabály-
sértést, melynek következtében egy másik, 
szabályosan közlekedő autó totálkáros lett, 
mert kidöntött egy villanyoszlopot.”
A jövő héten ismét szemlézgetünk, akkor 
1987. 30. hetébe látogatunk majd.

borza

Otromba oktató
Hétről hétre évről évre

Dr. Zabos Géza és Gyetvay Iván munkássága

Bővült a települési értéktár
Két kiemelkedő személyiség 
- Dr. Zabos Géza és Gyetvay 
Iván - munkásságával bővült 
a Tiszaújvárosi Települési 
Értéktár Gyűjteménye.

A Települési Értéktár Testület legutób-
bi ülésén határozott úgy, hogy a Kulturá-
lis örökség kategóriában Dr. Zabos Géza, 
a Sport kategóriában Gyetvay Iván mun-
kássága méltó arra, hogy bekerüljön a Ti-
szaújvárosi Települési Értéktár Gyűjte-
ménybe
Dr. Zabos Géza 1924. december 29-én 
született Albertirsán. Cegléden járt gim-
náziumba, ahol 1943-ban érettségizett. 
1948-ban abszolvált az Állatorvosi Egye-
temen, ahonnan osztályellenség volta mi-
att eltiltották. Ezt követően 1949-1952-ig 
betanított munkásként dolgozott a mart-
fűi cipőgyárban. 1952-ben visszavették 
az egyetemre, még ugyanebben az év-
ben állatorvossá avatták. 1952 júliusában 
került a mezőcsáti járásba, ahol 35 évig 
volt körzeti állatorvos. 1961-től volt ti-
szaszederkényi lakos. 1970-ben tette le 
a szakorvosi vizsgát. Az 1971-ben meg-
alakult TVK Horgász Egyesület alapí-
tó tagja, majd elnöke, leköszönése után 
tiszteletbeli elnöknek választották. 1990-
1994 között önkormányzati képviselő az 
SZDSZ színeiben, a Környezetvédelmi 

Bizottság elnöke, a Kulturális Bizottság 
tagja, környezetvédelmi tanácsnok. El-
hivatott környezetvédőként járta az ifjú-
sági és horgásztáborokat, hogy írásaival, 
előadásaival felkeltse a fiatalok érdeklő-
dését a környezetvédelem iránt. Rendsze-
resen jelentek meg publicisztikái, írásai 
a Krónikában, és a Magyar Horgászban, 
ez utóbbi folyóirat szerkesztőségi szak-
bizottságának tagja volt. Hetente folyta-
tásokban közölte a Krónika Tiszahát, ko-
rábban pedig Csátország, illetőleg Abaú-
jország című írását, később ezek egy kö-
tetben jelentek meg. Hosszú évekig volt 
a MOHOSZ Országos Választmányának 
tagja. 1999. május 28-án halt meg. A ti-
szaújvárosi horgász egyesület 2000. janu-
ár 8-án döntött úgy, hogy felveszi az egy-
kori nagy horgásznak, a Tisza szerelme-
sének nevét. Tiszaújváros képviselő-tes-
tülete 1999-ben posztumusz díszpolgári 
címet adományozott Dr. Zabos Gézának.
Gyetvay Iván 1930. július 28-án szüle-
tett Veszprémben. Édesapja hivatásából 
adódóan (katonatiszt volt) négyéves ko-
rában Sopronba költöztek. Itt végezte el 
az elemi iskolát, majd a gimnázium el-
ső két osztályát, Szombathelyen érettsé-
gizett, ezt követően féléves „kényszerpi-
henő” után segédmunkásnak állt a helyi 
cipő-nagykereskedelmi vállalatnál. Ki-

sebb kitérőket követően 1951-ben köny-
velői munkát kapott a szombathelyi gyü-
mölcskereskedelmi vállalatnál. Még eb-
ben az évben munkaszolgálatra hívták, 
ahol megismerkedett a villanyszerelő 
szakmával. Első munkahelye az Egyesült 
Gyógyszer- és Tápszergyár volt. 1962-
ben az akkori Tiszaszederkényben vállalt 
állást a Tiszai Vegyi Kombinátnál diszpé-
cserként. 1971-ben - 41 évesen - szerzett 
diplomát, majd 7 évvel később megvéd-
te szakmérnöki diplomamunkáját. 1974-
ben megbízást kapott az akkor alakuló 
Munka- és Tűzvédelmi Osztály vezeté-
sére. 1990-ben, a Villamosenergia Főosz-
tály üzemvezetőjeként ment nyugdíjba. 
1968-ban kapcsolódott be a tiszaszeder-
kényi természetjárók mozgalmába, 1988-
tól az Olefin SC Természetjáró Szakosz-
tály vezetője lett. Szervezésében kezdő-
dött az országos egyéni Tájékozódási Tú-
rabajnokság, s ő indította el az „500 km 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye vízi útja-
in” elnevezésű versenyt. 1991-ben meg-
alapította a „Bükk 900-as csúcsai” jel-
vényszerző túrát. 1988-tól minden évben 
szervezett gyalogos, kerékpáros és vízi 
túrákat. Nevéhez kapcsolódik az 1223. 
sz. Tisza Cserkészcsapat újjászervezése 
Tiszaújvárosban. 2005. augusztus 30-án 
hunyt el. Tiszaújváros képviselő-testülete 
1999-ben Pro Urbe Életműdíjjal ismerte 
el Gyetvay Iván munkásságát.
Tiszaújváros Települési Értéktárának 
Gyűjteményében jelenleg tíz érték szere-
pel.
Egészség és életmód: a Tiszaújvárosi
Gyógy- és Strandfürdő gyógyfürdője. 
Épített környezet: a tiszaszederkényi re-
formátus templom és parókia, az 1957-
ben átadott első lakások a mai Szederké-
nyi úton, Tisza-part városrész készenlé-
ti lakótelepének házai, a Sportcentrum, a 
víztorony. Ipari és műszaki megoldások: 
Huszár Andor életműve. Kulturális örök-
ség: Derkovits Kulturális Központ Hely-
történeti Gyűjtemény, Dr. Zabos Géza 
munkássága. Sport: Gyetvay Iván mun-
kássága.
                                                                                                       

F.L.

Gyetvay Iván

Dr. Zabos Géza tiszteletére emléktáb-
lát helyeztek el egykori lakóházának 
falán. 
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Jó állapotban lévő ülőgarnitúra sür-
gősen eladó.
Érd.: 06-30/224-5346

Tiszaszederkényben a Bajcsy Zs. utcában eladó 3 szo-
bás szuterénes lakás, nagy telekkel.
Érd.: 06-30/532-9883

Columbian Tiszai Koromgyártó Kft.  keres
műszakos laboráns (3 műszak)

munkatársat, tiszaújvárosi munkahelyre

Főbb feladatok: 
- Ipari kormok gyártásközi és késztermékek minőségellenőrző vizsgálata és megfelelő doku-

mentálása

Elvárások: 
- Középfokú szakirányú végzettség (vegyésztechnikus)

- MS Office programcsomag felhasználói ismerete

Előny: 
- SAP QA modul ismerete

- Szakmai gyakorlat

A jelentkezők szakmai önéletrajzát az iskolai és egyéb végzettséget igazoló okiratokkal együtt 
2016. július 31-ig az alábbi címre várjuk: 

Columbian Tiszai Koromgyártó Kft. 
3581 Tiszaújváros, Pf. 61. (TVK Ipartelep)

Kapcsolat: Nagy Attila HR Igazgató, attila.nagy@adityabirla.com

Tiszaújváros várossá nyilvánításának 
50. évfordulója tiszteletére megjelent

a Képes Krónika című kétkötetes kiadvány.
A díszdoboz a Képes Krónika 1966-2016 és a Tiszaújváros iparvállalatainak 

története című köteteket tartalmazza.
Ára: 5.000,- Ft

Megvásárolható a Hamvas Béla Városi Könyvtárban.
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Írta és szerkesztette: Kiss Péter

Testépítés

Sikerek Palócföldön

Salgótarján adott otthont a II. Nemzetközi Palóc Kupának, ahol 
fekve nyomásban és felhúzásban mérték össze tudásukat a ver-
senyzők. A mezőnyben ott voltak a Tiszaújvárosi Fitness Sport 
Club erős emberei is. Mind a hölgyek, mind a férfiak kiválóan 
szerepeltek. Harsányi Viktória a juniorok mezőnyében a 80 kg-
osok súlycsoportjában az első helyen végzett 47,5 kg-os nyo-
mással és 107,5 kg-os felhúzással. 
Hajdú Anikó az open kategória 70 kg-osai között megnyerte az 
összetett versenyt, és első helyen végzett a fekve nyomásban és 
felhúzásban is 67,5 kg-os és 145 kg-os teljesítménnyel. Eredmé-
nye a női abszolút ranglistán a 2. helyet jelentette számára.
A Masters I. kategóriában a 80 kg-osok mezőnyében Varga Ist-
ván három aranyérmet gyűjtött be, összetettben, nyomásban 
127,5 kg-ot, felhúzásban 200 kg-ot teljesítve.
Ugyancsak ebben a kategóriában, de a 100 kg-osok között Finta 
Attila összetettben bronzérmet vehetett át az eredményhirdetés-
kor, 117,5 kg-os érvényes fekve nyomó és 170 kg-os felhúzás-
ban elért teljesítményével. 

Kajak-kenu

A lábtörés sem 
akadály

A korábbi években már több rangos nemzetközi versenynek is 
helyszínéül szolgáló bolgár város, Plovdiv volt a házigazdája a 
2016. évi ifjúsági és U23 gyorsasági Európa-bajnokságnak. A 
hazai válogatóversenyek eredményei alapján rajthoz állt két ti-
szaújvárosi fiatal, Bragato Giada és Mannheim Krisztián is. A 
magyar edzői kar tagjaként elkísérte őket a TKKSE egyik edző-
je, Krucsay József is. 
A remek formában versenyző Bragato Giada a hölgyek C-1 500 
méteres versenyében az előkelő harmadik helyet szerezte meg. 
Rajthoz állt a C-2 200 méteres versenyszámban is, ahol párjával, 
a pécsi Szigethy Virággal a 7. helyen érkeztek célba. 
A tiszaújvárosi hölgy óriási akaraterőről tett tanúbizonyságot, 
hiszen négy héttel ezelőtt egy szerencsétlen mozdulatot követő-
en lábközépcsont törést szenvedett és egy speciális kötést visel-
ve, illetve abban versenyezve érte el a fenti eredményeket, úgy, 
hogy a parton mankóval közlekedett. 
- Giada kenu egyesben elért eredménye önmagáért beszél. A 
páros versenyszámban elért 7. helyezésük ugyan lehetett vol-
na jobb is, azonban évről-évre erősödik, sűrűsödik a női kenus 
mezőny, így azt gondolom, hogy senkinek nincs és nem is lehet 
szégyenkeznivalója egy kontinensbajnoki hetedik helyezés után 
- összegezte röviden versenyzője teljesítményét Krucsay József.
Mannheim Krisztián ezen a hétvégén debütált a magyar váloga-
tottban, egyben a nemzetközi mezőnyben is. Újoncként a „B” 
döntő 5. helyén végzett, amely az összesített eredmény alapján a 
14. helyet jelentette számára. 
A férfiak kajak egyes 500 méteres versenyszámai, akárcsak a 
felnőttek között, az ifjúsági és junior korosztályban is az egyik 
legkeményebb, és legkiegyenlítettebb verseny. 
- Nagyon büszke vagyok a versenyzőmre, hiszen a válogatott 
újoncaként, első nemzetközi szereplése alkalmával remekül ver-
senyzett. Egy nemzetközi verseny légkörét szokni, tanulni kell, 
hogy a versenyzők valóban a tudásuk legjavát tudják nyújtani. 
Krisztián átesett a tűzkeresztségen Bulgáriában, így azt gondo-
lom, hogy a jövőben komoly sikerek várnak még rá - értékelte 
Krisztián teljesítményét Betlenfalvi István edző.
A magyar ifjúsági válogatott az Európa-bajnoki éremtáblázaton 
- az orosz, a fehérorosz, a szerb, és a román válogatott mögött 1 
arany-, 1 ezüst- és 5 bronzéremmel az 5. helyen zárt.

Szolnokon lapátoltak
Az elmúlt hétvégén Szolnokon rendezték meg a felnőtt magyar 
bajnokságot, ahol mindkét tiszaújvárosi egyesület képviseltet-
te magát két-két versenyzővel. A tiszaújvárosi fiatalok kiválóan 
szerepeltek az igen erős mezőnyben. 
A TVSE eredményei:
K-2 ffi 500 m: 8. Pócsi Alex-Lőrincz Tibor, K-2 ffi 1000 m: 9. 
Pócsi Alex-Lőrincz Tibor.
A TKKSE eredményei:
K-2 női 500 m: 1. Somodi Viktória - Kövér Krisztina, K-2 női 
1000 m: 4. Somodi Viktória - Kövér Krisztina, K-2 női 200 m: 
5. Somodi Viktória - Kövér Krisztina.

Labdarúgás

Aguatlon, Triatlon 

Már a labdáé a főszerep

Tiszaújvárosi éremeső

A „dolgos hétköznapok” mel-
lett már edzőmérkőzések is 
szerepeltek a Termálfürdő FC

 Tiszaújváros NB III-as lab-
darúgó csapatának program-
jában. 

Az elmúlt héten két csoporttárs volt az 
ellenfél. Előbb a tállyaiak ellen a füves 
edzőpályán 0-0-s félidő után 3-0-ra győ-
zött a kék-sárga együttes. Majd követke-
zett az új bajnoki évadban a csoportelső-
ségre pályázó kazincbarcikai legénység a 
műfüves pályán. Itt az első 45 perc szin-
tén nem hozott gólt, végül a vendégeknek 
sikerült betalálniuk, így ők örülhettek a 
találkozó végén. 

TFCT - Tállya KSE 3-0 (0-0) 
TFCT: Tóth - Dajka, Bodó, Fodor, Mol-
nár F. - Bussy, Fabu- Kristófi, Shadi, Mol-
nár L. – Kovács. Csere: Herceg, Czégel, 
Horváth, Kerekes, Polényi, Nagy, Papp
Tállya KSE: Tarr - Subert, Bihari, Para-
nai, Horváth N. - Tóth, Németh D., Irhás, 
Mihálszki Cs.,- Orosz, Mihálszki N. Cse-
re: Hegedüs, Tóth M., Zsarnai, Horváth 
B., Gyöngyösi, Németh B.
Gólszerzők: Kristófi (2), Polényi

TFCT - KBSC FC 0-1 (0-0) 
TFCT: Tóth Cs. - Dajka, Bodó, Fodor, 
Molnár F, - Vicsák, Balogh, Fabu, Sha-
di, Molnár L., - Kristófi. Csere: Herceg 
- Horváth, Czégel, Kerekes, Bussy, Ko-
vács Sz.,

KBSC FC: Fülöp - Szemere, Belényesi, 
Fekete, Szabó, Süttő, Burics, Sigér, Tur-
csik, Bene, Farkas. Csere: Varga, Kovács, 
Odrobéna, Katona, Bocsi
Gerliczki Máté: Két hét kemény munka 
áll a csapat mögött. Maximálisan elége-
dett vagyok a srácok által elvégzett mun-
ka minőségével és mennyiségével. A má-
sodik felkészülési mérkőzésünkön már 
jobban pörgött és hajtott a gárda, de lesz 
ez még jobb is.
A keret egy újabb játékossal, Vicsák 
Györggyel bővülhet. A tavaly kölcsönben 

Felsőtárkányban játszó támadónak profi 
szerződése van a Balmazújváros csapatá-
val. A játékos és a tiszaújvárosi szakmai 
stáb már megegyezett, de az átigazolás-
hoz vagy az újabb kölcsönadáshoz a Bal-
mazújváros NB II-es csapatának is áldá-
sát kell adnia. 
Július 23-án, szombaton 10 órakor a Lo-
komotiv Kassa szlovák II. osztályú csapat 
lesz az ellenfél, majd július 27-én, szer-
dán 17 órakor Debrecenben lép pályára a 
DVSC második csapata ellen a Tiszaúj-
város. 

Nem kevesebb, mint 13 arany-,
 négy ezüst- és két bronzér-
met nyertek a Tiszújvárosi 
Triatlon Klub sportolói az el-
múlt hosszú hétvégén Balas-
sagyarmaton megrendezett 
aquatlon, illteve triatlon vál-
tó országos bajnokságon. 

A XXX. Palóc Triatlon  keretében meg-
rendezett sorozat első napján az úszásból 
és futásból álló aquatlon országos bajnok-
ságot hívták életre, ahol hét első, négy 
második és egy harmadik hellyel “me-
legítettek be” az újvárosiak. Az eredmény 
értékét növeli, hogy a tiszaújvárosi ifjú-
sági Európa-bajnokságon ezüstérmes ma-
gyar válogatottat erősítő Putnóczki Dor-
ka, Dévay Zsombor és Lehmann Csongor 
nem állt rajthoz ezen az erőpróbán. A há-
rom sportoló viszont a másnapi triatlon 
váltó országos bajnokságon bizonyított, 
magyar bajnoki címhez segítve társaikat. 
A három nap legeredményesebb tiszaúj-
városi versenyzője Szabolcsi Fruzsina és 
Balogh Bence volt, akik két magyar baj-
noki címük mellett kategóriájukban leg-
jobbnak bizonyultak az országos ranglis-
taversenyen is.
Eredmények
Aquathlon OB:
Felnőtt férfiak: 1. Balogh Bence (edzők: 
Fodor Ágnes, Lehmann Tibor, Baráth Ta-
más) 
Felnőtt nők, 25-30 éves kcs.: 1. Szabolcsi 
Fruzsina (edzők: Fodor Ágnes, Lehmann 
Tibor, Balogh Bence, Baráth Tamás), 2. 
Sávolyi Sára
Junior fiúk: 4. Fróna Ákos, 5. Tóth Róbert
Junior nők, egyéni: 1. Szegedi Sára 
(edzők: Fodor Ágnes, Lehmann Tibor, 
Balogh Bence, Baráth Tamás), 2. Jakab 
Ilka,... 8. Filep Zsanna. Csapat: 1. Tisza-
újvárosi Triatlon Klub (Szegedi Sára, Ja-
kab Ilka, Filep Zsanna, edzők: Fodor Ág-
nes, Lehmann Tibor, Balogh Bence, Ba-
ráth Tamás) 
Ifjúsági leányok: 2. Molnár Sára
Serdülő fiúk: 9. Sánta Ármin
Serdülő leányok, egyéni: 5. Tóth An-
na,...8. Kovács Anna, 9. Bóna Kinga. 
Csapat: 1. Tiszaújvárosi Triatlon Klub 
(Tóth Anna, Kovács Anna, Bóna Kinga)
Gyemek kcs., fiúk: 6. Vágási Zoltán
Gyermek kcs., leányok, csapat: 3. Tisza-
újvárosi Triatlon Klub (Putnóczki Réka, 
Berencsi Lili, Sánta Rubin Helka) 
Újonc 1. kcs., fiúk: 6. Varga Martin

Újonc fiúk, csapat: 9. Tiszaújvárosi Tri-
atlon Klub (Varga Martin, Kiss Marcell, 
Hajdú Máté) 
Újonc leányok, csapat: 6. Tiszaújvárosi 
Triatlon Klub (Filep Zóra, Lehmann Sá-
ra, Bán Lilla)
Szenior nők, 45-49 éves kcs.: 2. Fróna Ju-
dit
Szenior férfiak, 40-44 éves kcs.: 1. Bán 
Csaba (edzők: Fodor Ágnes, Lehmann 
Tibor, Balogh Bence, Baráth Tamás) . 
Szenior férfi csapat: 1. Tiszaújvárosi Tri-
atlon Klub (Vígh Sándor, Lehmann Tibor, 
Bán Csaba, edzők: Fodor Ágnes, Balogh 
Bence, Baráth Tamás) 
Triatlon váltó OB:
Felnőtt férfiak, elit kat.: 1.Tiszaújvárosi 
Triatlon Klub (Lehmann Bence, Dévay 
Márk, Balogh Bence, edzők: Fodor Ág-
nes, Lehmann Tibor, Baráth Tamás)
Felnőtt nők: 1. Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub (Szabolcsi Fruzsina, Szegedi Sára, 
Sávolyi Sára, edzők: Fodor Ágnes, Le-
hmann Tibor, Balogh Bence, Baráth Ta-
más) 
Utánpótlás II. kcs., fiúk: 1. Tiszaújvárosi 
Triatlon Klub (Lehmann Csongor, Dévay 
Zsombor, Tóth Róbert, edzők: Fodor Ág-
nes, Lehmann Tibor, Balogh Bence, Ba-
ráth Tamás) 
Utánpótlás II. kcs., leányok:  1. Tisza-
újvárosi Triatlon Klub (Putnóczki Dor-
ka, Jakab Ilka, Mátyus Lili, edzők: Fo-
dor Ágnes, Lehmann Tibor, Balogh Ben-
ce, Baráth Tamás) 
Serdülő fiúk:  3. Tiszaújvárosi Triatlon 

Klub (Sánta Ármin, Vágási Zoltán, Thú-
róczy Áron)
Serdülő leányok: 1. Tiszaújvárosi Triat-
lon Klub (Tóth Anna, Kovács Anna, Bóna 
Kinga, edzők: Fodor Ágnes, Balogh Ben-
ce, Baráth Tamás, Filep Csaba)
Gyermek kcs., leányok: 1. Tiszaújváro-
si Triatlon Klub (Putnóczki Réka, Beren-
csi Lili, Bodolai Lili, edzők: Fodor Ág-
nes, Balogh Bence, Baráth Tamás, Filep 
Csaba)
Újonc kcs., fiúk: 4. Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub ( Varga Martin, Hajdu Máté, Kiss 
Marcell)
Újonc kcs., leányok: 5. Tiszaújvárosi Tri-
atlon Klub (Lehmann Sára, Hajdu Panna, 
Bán Lilla)
Palóc Triatlon ranglista verseny:
Férfi elit: 1. Balogh Bence
Ifjúsági fiúk (egyben ORV) : 3. Dévay 
Zsombor
Junior nők: 3. Szegedi Sára
Junior férfiak: 5. Tóth Róbert, 6. Fróna 
Ákos
Gyermek kcs., fiúk: 1. Vágási Zoltán
Gyermek kcs., leányok: 6. Putnóczki Réka
Újonc I. kcs., fiúk: 4. Varga Martin
Age-group, nők, 25-30 éves kcs.: 1. Sza-
bolcsi Fruzsina, 2. Sávolyi Sára. 45-49 
éves kcs.: 5. Fróna Judit
Age-group, férfiak, 40-44 éves kcs.: 4. 
Bán Csaba. 50-54 éves kcs.: 4. Ferge 
László, 5. Vígh Sándor. 
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A tiszaújvárosi éremhalmozók. 

Az új szerzemény, Kristófi 11-esből is eredményes volt. 

Bán Csaba egyéniben és a váltóval egyaránt aquatlon magyar bajnok lett.
(Fotó: Magánarchívum) 
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