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Ítélet első fokon

Három év fogház a gázolónak
A Tiszaújvárosi Járásbíróság 
halálos közúti baleset gon-
datlan okozásának vétsége 
miatt ítéletet hirdetett május 
8-án a TESCO-keresztező-
désben történt gázolás ügyé-
ben. A vádlott 3 év fogházban 
letöltendő büntetést kapott, 
az ítélet nem jogerős.

A bíróság által megállapított tényál-
lás szerint 2015 szeptemberében a len-
gyel állampolgárságú vádlott a nyerges 
vontatóból és pótkocsiból álló járműsze-
relvényt vezette, amikor a TESCO szer-
vizút kereszteződésében jobbra kanya-
rodott úgy, hogy nem adott elsőbbséget 
a kijelölt gyalogátkelőhelyen közlekedő 
babakocsit toló sértetteknek. A gyermek 
édesanyjának sikerült elkerülnie a balese-
tet, azonban a jármű a babakocsiban lé-
vő 17 hónapos gyermeket és a babakocsit 
toló nagymamát elsodorta, majd jobb el-
ső kerekével áthaladt rajtuk rajtuk. A bal-
eset következtében mindketten a helyszí-
nen életüket veszítették.

A bíróság a vádlottat 3 év letöltendő fog-
házbüntetésre ítélte, és 4 évre eltiltotta a 
közúti járművezetéstől, valamint kötelez-
te a bűnügyi költség megfizetésére. Eny-
hítő körülményként értékelte, hogy a vád-
lott a cselekmény elkövetését beismerte.

Az ítélet nem jogerős, az ellen a vádlott 
és a védője a büntetés enyhítése érdeké-
ben fellebbezett, míg az ügyész tudomá-
sul vette a bíróság határozatát.
A büntetőper a Miskolci Törvényszéken 
folytatódik.

Díjazott Tisza Média

Testvérvárosi látogatás

Közösen emlékeztek a Magyar Vöröskereszt észak-
magyarországi régiójának igazgatóságai a Vöröske-
reszt és a Vörös Félhold világnapján, május 8-án.

A mozgalom alapítója, Henry Dunant 1828-ban e napon született, 
mozgalma mára 190 országban tevékeny, a Vöröskereszthez csatla-
kozó 17 millió önkéntes több száz millió emberen segít világszerte. 
A Miskolci Szakképzési Centrum Ferenczi Sándor Egészségügyi 
Szakgimnáziumában rendezett ünnepségen az intézmény és a Vö-
röskereszt Borsod megyei szervezete mellszobrot avatott Kossuth 
Zsuzsanna születésének 200. évfordulója alkalmából. Kossuth Zsu-
zsanna Kossuth Lajos legfiatalabb húga volt, ő szervezte meg a vi-
lág első katonakórházát 1849-ben.
- A Vöröskereszt egyik legfontosabb feladata több évtizede a vé-
radásszervezés - mondta Grubert Roland, a Magyar Vöröske-
reszt Borsod-Abaúj-Zemplén megyei igazgatója -, ez egy olyan 
feladat, amelyet napi, heti, havi tervek alapján kell végrehajta-
nunk ahhoz, hogy biztonságos legyen hazánkban a vérellátás. 
Ez rendkívül nehéz, hiszen a véradók önkéntesen és térítésmen-
tesen jelentkeznek donornak. Így érzelmileg kell meggyőznünk 
őket arról, hogy ez milyen nemes dolog - tette hozzá az igazgató. 
Az ünnepségen díjakat is átadtak, a szervezetnél aktívan tevé-
kenykedők mellett a Magyar Vöröskereszt országos vezetősége 
az Év médiatámogatója címet adományozta a Tisza Média Kft.-
nek, melyet Radácsi Zsuzsa ügyvezető vett át. 

Bráz György polgármester és dr. Fülöp György alpolgármes-
ter május 5-én Rimaszombat testvérvárosunk városnapi prog-
ramján vett részt. Városunk vezetői a Kurinc városrészben talál-
ható üdülőközpont megtekintését követően részt vettek a 2017. 
évi Városdíjak és a Polgármesteri díjak átadásán. Polgármeste-
ri elismerésben részesült Erdélyi Géza Rimaszombat nyugalma-
zott református püspöke, aki 2016. augusztus 21-én látogatott 
Tiszaújvárosba, és egyháztörténeti kutatásairól, könyveiről tar-
tott előadást a városi református templomban. 
A látogatás alkalmával a város vezetői egyeztetést folytattak az 
amatőr művészeti közösségek fellépési lehetőségeiről, illetve a 
települések közötti további együttműködésről.  

Búcsú az iskolától

Elballagtak, de még nem végeztek

Tiszaújváros hetilapja      2017. május 11.      XXXV. évfolyam, 19. szám

A tragikus baleset egész Tiszaújvárost megrázta. 

Péntek délután elballagtak a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium, valamint a Szeren-
csi Szakképző Centrum Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája végzős diákjai. Hétfőn már elkezdődött az 
érettségi vizsgaidőszak. A végzős középiskolások magyar nyelv és irodalommal kezdtek, kedden következett a matemati-
ka, szerdán a történelem írásbeli. Az Eötvös 135 tanulója vizsgázott, a Brassaiban 23-an kezdték meg az érettségit, 44-en 
szakközépiskolai képzésük zárásaként szakmai vizsgákat tesznek, 46-an zárják le érettségi utáni tanulmányaikat, ők tech-
nikusi vizsgával. Írásaink a 3. oldalon. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Szerdán, csütörtökön és pénteken 8:30-kor, kedden és szombaton 
18:00 órakor, vasárnap 11:00 órakor lesznek szentmisék 
templomunkban.
Májusban a hétköznapi szentmisék után májusi litánia.
Azoknak a fiataloknak, akik idén kívánnak házasságot kötni 
a jegyesoktatás május 14-én 15.00 órától lesz a plébánia 
közösségi termében.
Akik jelentkeztek Egerbe a rózsafüzér társulatok találkozójára, 
azokat tájékoztatjuk, hogy május 13-án reggel 6 órakor indul 
az autóbusz a Penny előtti parkolóból. 
Az egyházmegye a buszköltséget fizeti, és egyszerű ebéddel 
vendégül látja a résztvevőket. Részletes program olvasható a 
hirdetőtáblán. Várható hazaérkezés: 17:30.
Görögkatolikus
Pénteken 17:30 paraklisz. Vasárnap 11:00 Szent Liturgia.
Május 23-án lesz esperesi kerületünk lelki napja Sajópálfalán, 
ahol 300 évvel ezelőtt könnyezett az Istenszülő Szűz Mária ké-
pe. A lelki napot Barsi Balázs ferences atya vezeti. Szeretettel 
várjuk a kedves testvérek jelentkezését. Indulás autóbusszal 9 
órakor a görög templom elől.
Református
Csütörtökön 17:00 órától bibliaóra. Vasárnap Tiszaszederkény-
ben 10:00 és Tiszaújvárosban 11:00 és 16.00 órától lesz isten-
tisztelet. A városban a délelőtti istentisztelet ideje alatt az ima-
házban gyermek istentiszteletet, délután 15.00 órától pedig 
konfirmációra felkészítő oktatást tartunk.

Haltelepítés
A Zabos Géza HE 2017. május 19-én (pénteken) 2.500 kg 
pontyot telepít az alábbiak szerint:
Erdészeti tó:   750 kg 
Csécsi tó:   750 kg 
Tolnai tó:   400 kg 
Örösi tó:   300 kg 
Kürti tó:   300 kg - Amennyiben az időjá-
rás nem teszi lehetővé a Kürti tó megközelítését, akkor ezt a 
mennyiséget is az Erdészeti tóba telepítjük.
Horgászni 2017. május 20-án (szombaton) reggel 05.00 órá-
tól lehet.
A változtatás jogát fenntartjuk!

  Balázs Tibor horgászmester 

Laborosok találkozója
A TVK Központi Laboratórium volt dolgozói részére találko-

zót szervezünk 2017. május 29-én, hétfőn, 11 órától az Arany 

Holló étteremben. Jelentkezni lehet a volt csoportvezetőknél.

Pápainé 06-70/398-77-38.

Koncert a templomban
Május 28-án 17 órakor a budaörsi Szent Demeter kórus le-
mezbemutató koncertet ad a görögkatolikus templomban, ve-
zényel Vatamány Sándorné Kiss Krisztina. A kórus nagy sze-
retettel hív és vár minden érdeklődőt. A CD megvásárlásá-
val vagy adományainkkal a budaörsi görögkatolikus temp-
lom megépítését támogatjuk.

Társasházi sarok 

Kamerával megfigyelt lakóépületek
Az elmúlt időszakban meg-
szaporodtak azon tulajdono-
si panaszok, melyek során a 
közterület biztonságát kifogá-
solják. 

Több alkalommal éltek bejelentéssel a II. 
sz. Lakásfenntartó- és Karbantartó Szö-
vetkezet felé, hogy kétes alakok szólítják 
meg a járókelőket, illetve a lépcsőházban 
is zaklatják a tulajdonosokat, bűncselek-
ményt követve el. Többször kérték a se-
gítségünket a lépcsőházban alvó szemé-
lyek elküldése érdekében.
2017. április utolsó hetében elkészült, 
majd rövid tesztidőszakot követően 2017. 
május 3-án átadták Tiszaújváros első la-
kóépületi kamerarendszerét. 
A Szent István út 1-11. épület tulajdo-
nosai a legutóbbi részközgyűlés alkal-
mával döntöttek úgy, hogy az elszapo-
rodó tulajdonosi zaklatások, bűncselek-
mények miatt biztonságosabbá teszik 
otthonukat.
Az ilyen típusú kamerarendszer kiépítésé-
nek alapfeltétele a tulajdonosok 2/3-ának 

a beleegyezése. A 6 lépcsőházban elhe-
lyezett kamerák az első és a hátsó bejára-
tokat figyelik a nap 24 órájában. A video-
felvételeket egy teljesen automata rend-
szer rögzíti. Indokolt esetben a felvételek 
kimentése és tárolása 15 napon belül írás-

ban kérelmezhető az üzemeltető cégnél, 
vagy a II. sz. Lakásfenntartó- és Karban-
tartó Szövetkezetnél.

 II. sz. Lakásfenntartó- 
és Karbantartó Szövetkezet

Tiszaújváros 

Azonnal elfogott támadó

Rabosított rabló
A rendőrök szinte azonnal azonosították és elfogták azt a férfit, 
aki Tiszaújvárosban erőszakkal elvette a sértett pénzét.
Rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított 
büntetőeljárást a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság egy 29 éves hejő-
papi férfival szemben. A gyanúsított Tiszaújvárosban, a Mátyás ki-
rály úton 2017. május 4-én 11 óra körüwl pénzt kért egy nagycsécsi 
lakostól, aki nem adott. A támadó ezt követően bántalmazta a sértet-
tet és elvette annak pár ezer forintját, majd elmenekült a helyszínről.
A bejelentést követően a rendőrök rövid idő alatt azonosították, 
elfogták majd a rendőrkapitányságra előállították a bűncselek-
mény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit. A ható-
ság bűnügyi őrizetbe vette a támadót. 

(Forrás: B-A-Z Megyei RFK)

Véradás
Véradást szervez a Vöröskereszt 2017. május 11-12-én, csütör-
tökön és pénteken 8.00-tól 16.00 óráig a Hamvas Béla Váro-
si Könyvtárban. A szervezők minél több önzetlen véradót vár-
nak, hogy a közelgő nyáron is megfelelő mennyiségű vérkész-
lettel tudják segíteni beteg embertársaink biztonságos ellátását.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
Diószegi sánDorné

 (szül.: Kálmán zsuzsanna)
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak, 

sírjára virágot, koszorút helyeztek. 
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

 simon Ferenc 
57 éves korában rövid betegség után elhunyt. 

Temetése 2017. május 12-én, (péntek) 12.30 órakor lesz
a sajószögedi Városi Temetőben. 

A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

Varga anDor
(a TiszaSzolg 2004. Kft. nyugalmazott munkatársa) 

2017. május 8-án, életének 67. évében elhunyt.
Temetése 2017. május 11-én, csütörtökön, 14.30 órakor 

lesz a tiszapalkonyai temetőben.
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

Demeterné PristyáK róza eDit 
63 éves korában elhunyt. Temetése május 16-án, kedden 

10.00 órától lesz Sajószögeden, a Városi Temetőben. 
A gyászoló család

2. oldal 2017. május 11.Sokféle
Gyógyszertári ügyelet

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot május 14-ig (vasárnapig) az 
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688), 
majd május 15-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. 

A bekamerázott panelház. 

Árnyék
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik máju-

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.



Búcsú az iskolától

Segítséget nyújtanak

Elballagtak, 
de még nem végeztek

Adomány a templomért

Péntek délután ballagtak el a Tiszaújvárosi Eötvös 
József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium, 
valamint a Szerencsi Szakképző Centrum Brassai 
Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskola vég-
zős diákjai. 

- Az Eötvösben hat osztály tanulói búcsúztak a középiskolától - 
tudtuk meg Erdélyi Lajostól, az Eötvös intézményvezetőjétől. - 
Alaptantervű, informatika tagozatos, nyelvi előkészítő, hatosz-
tályos gimnazisták és két szakgimnáziumi osztály - közgazdasá-
gi és gépész - végzettséggel. Összesen 135 tanuló intett búcsút 
az iskolapadnak.
Az Eötvös-emlékérem sorsáról minden évben a diákönkor-
mányzat és a nevelőtestület határoz. Idén ezt az elismerést Kos-
csó Enikő és Béke Kornél kapta meg.
- A mi iskolánkból összesen 123-an ballagtak el - nyilatkozta 
lapunknak Bukta Márta, a Brassai megbízott igazgatója. - Hét 
végzős osztályunk van. A szakközépiskolásaink villanyszerelő, 
hegesztő, központi fűtésszerelő, ipari gépész szakmákról kap-
nak papírt a vizsgák után. Két szakgimnáziumi osztályban pedig 
ügyviteli, illetve elektrotechnikusi végzettséget kapnak a sikeres 
vizsgák után a tanulók. 
A „Brassai tégla” elnevezésű iskolai elismerést a diákok közül 
Seres Lajos Gergő, a tanárok közül Kiss Éva, a műszaki munka-
társak közül Luczi István kapta.  

ema

Több mint száz éve épült, mára már életveszélyes állapotban 
van a kesznyéteni templom. A gyülekezet már tíz éve nem tud-
ja használni az épületet, omladoznak a falak, beázik a tető. A 
felújítás költségeit mintegy százmillió forintra becsülik. A Ka-
rakter Alapítvány közvetítő közreműködésével öt magánsze-
mély fogott össze, hogy segítsenek a kesznyéteni gyülekezet-
nek, hozzájuk cégek és magánszemélyek csatlakoztak, az össze-
gyűlt adományt a napokban adták át Nagy István Károly gyüle-
kezeti lelkésznek. 
- Elhatároztuk, hogy ismeretségi körünkben és üzleti partnere-
ink felé közvetítünk egy levelet - mondta a Karakter Alapítvány 
képviseletében Kolosai Katalin -, így híva fel a figyelmet erre az 
ügyre. Nagyon örülünk annak, hogy viszonylag rövid idő alatt 
520 ezer forintot tudtunk összegyűjteni - tette hozzá. 

Elemzés, szövegalkotás, összehasonlítás

Megkezdődtek az érettségi vizsgák
Pénteken elballagtak, hétfőn 
pedig már kezdődött az érett-
ségi vizsgaidőszak. A végzős 
középiskolások magyar nyelv 
és irodalommal kezdtek, ked-
den következett a matemati-
ka, míg szerdán a történelem 
írásbeli. 

Mintegy 74 ezer diák kezdte meg az érett-
ségi vizsgákat hétfőn reggel 8 órakor az 
országban, a Tiszaújvárosi Eötvös József 
Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégi-
um 135 tanulója vizsgázott. A Szerencsi 
Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Bras-
sai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakkö-
zépiskolájában 23-an kezdték meg az 
érettségi vizsgákat hétfőn, 44-en szak-
középiskolai képzésük zárásaként szak-
mai vizsgákat tesznek, míg 46-an zárják 
most le érettségi utáni szakmai tanulmá-
nyaikat, ők most technikusi vizsgát tesz-
nek majd. 

Imázs, motiváció

A 240 perces magyar érettségi első - 90 
perces - részében egy Petőfi imázsáról 
szóló interjút elemeztek a diákok, majd 
választhattak egy érvelési és egy gyakor-
lati szövegalkotási feladat között. A hu-
mor szerepe és szerveződése a társas kap-
csolatokban című doktori értekezés egy 
részlete alapján kellett érvelést írniuk, 
vagy fogalmazhattak motivációs levelet 
egy fiktív közlekedési vállalat által meg-
hirdetett állásra. A második - 150 per-

ces - részben is volt választási lehetőség: 
egy Kosztolányi Dezső novella elemzé-
se, vagy egy József Attila és egy Radnóti 
Miklós vers összehasonlítása. 
- Nekem a szövegértés nehezen ment - 
mondta Kertész Fanni a vizsga után -, de 
szerintem a vizsga második része köny-
nyebb volt. Igazából a magyar érettségi 
miatt izgultam a legkevésbé, a történe-
lemtől félek most nagyon.
- Jól össze volt állítva a vizsga - mond-
ta Berente Erik -, szerintem könnyű volt. 
A második részben én az összehasonlító 
verselemzést választottam, abból többet 
tudtam írni, jobban ki lehetett fejteni. 
Idén változott a vizsga szerkezete is, fel-
ismerték, hogy a többség számára fonto-
sabb, hogy helyesen tudjanak értelmezni 
hétköznapi szövegeket, és képesek legye-
nek gyakorlati helyzetekben is megfelelő 
szövegeket írni, hiszen  kevesen fognak 
irodalommal, avagy nyelvészettel foglal-
kozni. 
- Az elmúlt évben derült ki, hogy a ma-
gyarban is történik változás - mondta Dr. 
Fónagy-Sütőné Hocza Beáta, az Eötvös 
magyartanára -, azóta folyamatosan ké-
szülünk az új feladattípusra. Azzal egé-
szítettük ki korábbi tanulmányainkat, 
amely most újonnan került be az érettsé-
gibe. A gyerekek azt mondták, hogy az 
első, szövegértéses rész nehéz volt és vi-
szonylag kevés volt rá az idő. A máso-
dik feladatnál egy érvelő és egy hétköz-

napi szövegalkotási feladat közül választ-
hattak, úgy tűnik, hogy többen választot-
ták az érvelő feladatot, mint a motiváci-
ós levél írását. A vizsga második részé-
ben lehetett ugye választani a műelemzés 
és az összehasonlító elemzés között, na-
gyon sokan örültek ennek a feladatnak is. 

Halmazok, statisztika, 
függvények

Kedden a matematikával folytatódott az 
érettségi, ekkor három óra állt a diákok 
rendelkezésére. 
- Annyira nem volt nehéz - mondta a vizs-

ga után Kónya Ákos, az Eötvös diákja - 
nehezebbre számítottam. A korábbi évek 
feladataiból is sokat gyakoroltunk. 
A vizsga menete nem változott a korábbi 
évekhez képest. 
- Az első rész véleményem szerint egy 
kimondottan könnyű feladatsor volt - 
mondta Molnár Róbertné matematikata-
nár, az Eötvös intézményvezető-helyet-
tese - ugyanazok a témakörök fordultak 
elő, mint a korábbi években: halmazok, 
statisztika, függvények. Ezekre is készül-
tünk a diákokkal. A második rész már ne-

hezebb volt, de ettől jóval fogósabb fel-
adatsorokkal is találkoztunk már a koráb-
bi években. 

Teszt és esszék

Szerdán következett a történelem, szin-
tén 180 perccel és változásokkal, a kétré-
szes vizsgán módosultak ugyanis a belső 
arányok, a pontozás és részben a feladatok 
is. A vizsga első részében 12 tesztfeladatot 
kaptak a diákok, a második részben hosz-
szabban kifejthető esszékérdések közül le-
hetett választani. Az arányok annyiban vál-
toztak, hogy eddig 90 perc volt a tesztre és 
150 az esszékre, most ez 100-140-re módo-
sult. Csökkent az esszékérdések száma is, 
eddig 8-ból 3-at, mostantól 4-ből 2-őt kel-
lett választani. És még egy változás: többet 
ér az írásbeli. Eddig 90 pontot lehetett sze-
rezni az írásbelin és 60-at a szóbelin, a pon-
tok aránya most 100-50-re módosult. 
- Szerintem jól sikerült - mondta a vizsga 
után Kiss Ákos, a Brassai diákja -, minden 
érthető volt, a szövegértéses rész is, most 
már megnyugodtam. 
Az érettségi vizsgák csütörtökön és pén-
teken az angol és német nyelvvel folyta-
tódnak, jövő héten a választott tantárgyak 
következnek. A szóbeli vizsgákat emelt 
szinten június 8-15. között, középszinten 
pedig június 19-30. között tartják a kö-
zépiskolák. 

Fodor Petra
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Készülődés a hosszú útra.

Koccintottak az adományra. 

Családtagok, rokonok, barátok sorfala között. 

Matematika 180 percig. 

A történelem vizsga után a Brassaiban. 

Hétfőn reggel 8 órakor magyar nyelv és irodalommal kezdtek. 

Telefonok talonban. 



Egyre többen kérik az oltást 

Elindult a kullancsszezon
A tavasz és a jó idő beköszön-
tével elindult a kullancssze-
zon is. Hazánkban főként a 
nyugati régiókban vannak 
nagy kockázatú területek, de 
Észak-Magyarországon Bor-
sod megye is kullancs által 
fertőzött területnek számít. 
Városunkban az Örösi úton 
lévő kutyafuttató és Tiszasze-
derkény a legveszélyesebb te-
rület. 

Magas páratartalom, dús aljnövényzet. 
Főként az ilyen környezetet szereti a kul-
lancs, de erdőkben, réteken is gyakran ta-
lálkozhatunk a vérszívóval. A Bükkben 
túrázók vagy épp a Tisza partján sétálók 
is komoly veszélynek vannak kitéve. A 
kullancsok által terjesztett, emberre is ve-
szélyes két legfontosabb megbetegedés a 
vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás 
(kullancsencephalitis) és a Lyme-kór. Az 
utóbbi ellen a védekezés egyetlen módja 
a kullancscsípés elkerülése, míg a kullan-
csencephalitis védőoltással megelőzhető. 

Lyme-kór 

A Lyme-kór lappangási ideje változó, a 
fertőzött kullancs csípését követő 1 nap-
tól 3 hónapig is tarthat. A legelső tünet a 
csípés körül megjelenő, legalább 5 cm 
nagyságú, általában ovális alakú bőrpír 
(Lyme-folt). 
- A kullancscsípés nem egyenlő a beteg-
séggel. A gyors, 24 órán belüli eltávolí-
tás a legfontosabb - hangsúlyozza Dr. Al-
mádi Tamás, a tiszaújvárosi rendelőinté-
zet bőrgyógyásza. - Az időben észrevett 
Lyme-kór antibiotikumos kúrával kezel-
hető. Gyógyszertárakban már lehet szak-
szerű kullancskiszedőt kapni, de akár egy 

szemöldökcsipesz is megteszi. A legfon-
tosabb, hogy ne kenjük be semmivel, ne 
tekergessük az állatot, hanem fogjuk meg 
közel a bőrhöz és egy határozott mozdu-
lattal húzzuk ki. Ha benne marad a vér-
szívó feje, azt a szervezetünk pár hét után 
magától kilöki. Ne várjunk napokig! Cse-
lekedjünk minél előbb, így kisebb az esé-
lye a fertőzésnek. 
A Lyme kór nem csak bőrpírt okozhat. 
Akár neurológiai jelei is lehetnek. Budai 
Ferencet életvidám, energikus, élettel teli 
embernek ismerhették meg a városlakók. 
Ám 2015-ben minden megváltozott. Fá-
radékony lett, és a hónalján kialakult kör 
alakú bőrpír után a kezei is elkezdtek fáj-
ni. Lefogyott, bottal járta az utcákat. Egy 
tavaszi jávorkúti piknik után kezdődött 
minden. Májusban megcsípte egy kul-
lancs. A bőrgyógyászati tüneteket pedig 
tűrhetetlen karfájdalom követte.  
- Amikor már szinte fel sem bírtam emel-
ni a jobb kezemet, akkor elmentem az 
ügyeletre és ők azonnal beutaltak a kór-
házba. Ez júniusban volt. Először stroke-
ra gyanakodtak, majd a tesztekből kide-

rült, Lyme-kóros vagyok. Meg akartam 
gyógyulni! Egy hónapon keresztül vol-
tam kórházban, majd az antibiotikumos 
injekció kúrát követően hazaengedtek. 
Itthon hosszú heteken keresztül fizikote-
rápiára jártam és decemberben már telje-
sen jól voltam - eleveníti fel a történteket 
Budai Ferenc, aki ma már egészséges és 
ugyanúgy jár kirándulni, mint a kullancs 
csípése előtt. Persze most már sokkal kö-
rültekintőbb. 

Agyhártya- és
 agyvelőgyulladás

A kullancsok csípésével terjedő egyik 
legveszélyesebb megbetegedés a kullan-
csencephalitis. A betegség első jelei az 
influenza tüneteire hasonlítanak. A má-
sodik fázisban fejfájás, hányás, koordi-
nációs zavarok, bénulás is jelentkezhet. 

Mivel specifikus kezelésre nincs lehető-
ség, megelőzési lehetősége a kullancscsí-
pés elkerülése, illetve a védőoltás alkal-
mazása.
 - Aki a parkban szokott sétálni, üldögél-
ni, vagy kisgyerekkel játszótéren, fü-
ves területen szaladgál, annak még nem 
szükséges az oltást beadatni. Aki viszont 
gyakran jár túrázni, vagy sok időt tölt 
olyan helyen, ahol sok a füves-bokros te-
rület, érdemes kérni a vakcinát - nyilat-
kozta lapunknak Dr. Szurdoki Virág ti-
szaújvárosi háziorvos, akinek tapasztala-
ta szerint évről-évre, egyre többen kérik a 
kullancs elleni oltást. 
A patikákban most akciós, receptköteles 
védőoltás a kullancsencephalitis (agyhár-
tya - és agyvelőgyulladás) ellen véd. Az 
oltást három alkalommal kell beadni. A 
második után alakul ki a védettség. A har-
madik injekciót az első vakcina beadá-
sát követően egy év eltelte után kaphat-
juk meg. Ezután már csak 5 évenként kell 
emlékeztető oltást beadni. Március-ápri-
lis hónapban indult a kullancsszezon, és 
augusztusban is van egy csúcs. Tehát aki 

beadatná a vakcinát, az már a napokban 
megteheti.
 - Egyéves kortól lehet oltatni a gyere-
keket. A junior oltást tizenkét éves korig 
kapják meg a gyerekek, később a felnőtt 
vakcinát adjuk be. Nem kell tartani ko-
moly oltási következményektől, de izom-
fájdalom, izomláz, duzzanat jelentkezhet. 
Nem csak a túrázóknak, kirándulóknak; 
a természetjáró táborok előtt álló gyere-
keknek is ajánlom a kullancs elleni oltást. 
Tízéves praktizálásom alatt még egyszer 
sem találkoztam kullancsencephalitisos 
beteggel, viszont komoly neurológiai tü-
neteket produkáló Lyme-kóros páciens 
sajnos három is volt az elmúlt években - 
mondta Dr. Szurdoki Virág. 

Biztosítás, tesztek, 
tanácsok 

Egy friss felmérés szerint ezer emberből 
mintegy 600 biztosan találkozik kullancs-
csal az élete során. Azt azonban csak egy 
kis hányaduk tudja, hogy létezik a piacon 
olyan biztosítás, amelyet a kullancsok 
okozta veszély esetén köthetnek meg.
- A joggyakorlat a kullancscsípést bal-
esetnek tekinti, így például az annak kö-
vetkezményeként fellépő agyvelőgyulla-
dás, vagy Lyme kór - biztosítónként elté-
rően - megjelenik a baleseti kockázatok 
között.  A lakásbiztosításon belüli bal-
esetbiztosítások nem minden biztosítónál 
tartalmazzák ezt a veszélyt, de némelyek-
nél a vonatkozó szabályzat külön kitér er-
re és konkrétan meghatározza a szolgál-
tatás feltételeit - mondta Kádár Róbert, a 
Tiszaújvárosi Biztosítási Centrum veze-
tője.
 Ha friss információt szeretnénk kapni 
rögtön a kullancscsípés után, gyorstesztet 
is vásárolhatunk a patikákban, 2500-3000 
Ft közötti áron. A Lyme-kór teszthez csu-
pán egy csepp vér szükséges, de már kap-
ható kullancs gyorsteszt is, ami az állatot 
vizsgálja, hogy fertőzött volt-e vagy sem. 
Dr. Lakos András, a kullancs által okozott 
betegségek legnagyobb hazai specialistá-
ja. Az ő honlapján (http://www.kullancs.
hu/) számos hasznos dolog megtalálha-
tó azzal kapcsolatban, hogy mit tegyünk, 
és mit ne tegyünk kullancscsípés esetén. 
A legfontosabb, hogy a kullancsot minél 
előbb távolítsuk el. A legideálisabb, ha 24 
órán belül. A kullancs eltávolítható egy 
cérnaszállal is. Ne használjunk krémeket, 
zsírt, kölnit, fertőtlenítő szereket, gyu-
fát és ne tekergessük a kullancsot! A kul-
lancscsípés megelőzésére legjobb mód-
szer a bozótos területek kerülése. A kora 
reggeli órákban több, a szárazabb idősza-
kokban kevesebb a támadó kullancs. Ha 
csak lehet, nadrágban kertészkedjünk és 
menjünk kirándulni. A nadrágot tűrjük be 
a zokni alá. A pólónkat is tűrjük a nad-
rágba. A hosszú hajat fogjuk össze, visel-
jünk sapkát. Érdemes már most felkészül-
ni, a kullancsszezon szeptember közepé-
ig is eltarthat. 

O.K. 

Születésnap a Civil Szalonban

Jótékony lokálpatrióták

Idén ünnepli megalakulásának 15. évfordulóját a 
Tiszaújvárosi Civil Szalon, Városbarát Üzletembe-
rek Klubja. A jubileumot együtt köszöntötték a ta-
gok a Veronika Hotel különtermében. Az esemény-
re azok a szervezetek is meghívást kaptak, akiket 
segítettek, támogattak az elmúlt időszakban. 

- A klub megalapításának gondolata 2001 szeptemberében 3-4 
üzletember kezdeményezésére vetődött föl. A társaság 2001. de-
cember 13-án elérte az egyesület alapításához szükséges létszá-
mot, kikristályosodtak és megfogalmazódtak a célok, a működé-
si feltételek, s megszületett a Civil Szalon elnevezés is - emlé-
kezett vissza a kezdeti időkre a klub egyik alapító tagja, Zámbó 
Sándor. - Talán kevesen tudják, hogy a klub elődje egy TVK-s 
vállalkozások klubja volt, amit inkább üzleti érdekszövetségnek 
nevezhetünk és a városhoz vajmi kevés köze volt. Néhány év 
működés után ez megszűnt, de éreztük, kell valami más. Ez lett 
a Civil Szalon, különböző területről érkezett emberekkel, ügy-
védekkel, mérnökökkel. 
Tiszaújvárosi lakhely, vagy üzleti érdekeltség, pártsemlegesség, 
korrekt üzleti és erkölcsi magatartás, elkötelezett lokálpatrióta 
gondolkodás. E néhány feltételhez kötötték a tagságot.
- A Tiszaújvárosi Civil Szalon nem csak egy hivatalosan létre-
jött, egyesületi formában működő lokálpatrióta szervezet, ha-
nem egy igazi baráti társaság, akik tiszteletben tartják egymás 
véleményét, nézeteit, gondolkodásmódját - mondja Zajácz Ta-
más a klub egykori első elnöke. - Szervezetünk hivatalosan is 
véleményt nyilvánított várospolitikai, közérdekű, a vállalkozá-
sokat és a tiszaújvárosi polgárokat közelről érintő témákban, 
mint például a TVK korcsolyapálya, a büntetés- végrehajtási in-
tézmény, az építményadó, vagy a városrendezés, a helyi vállal-
kozók előnyben részesítésének ügyében. Sok próbálkozásunk 
volt, mára leginkább a segítségnyújtás lett a fő célunk.
A megalakuláskor az alapszabályban rögzítették céljaikat. Ezek 
között szerepelt a város gazdasági, kulturális, turisztikai fejlődé-
sének elősegítése, vállalkozásbarát társadalmi környezet építé-
se és ápolása, társadalmi, kulturális, ismeretterjesztő városi ren-
dezvények szervezése, hagyományőrzés és a karitatív tevékeny-
ség. Mára ez utóbbi lett a fő csapásirány a szalon életében. 
- A Civil Szalon talán az egyetlen olyan szervezet Tiszaújváros-
ban, amely saját tagdíjból tartja fenn magát. A saját szervezésű 
programok finanszírozásán túl minden évben anyagi támogatást 
is nyújt az arra érdemes, illetve rászoruló szervezeteknek, intéz-
ményeknek, magánembereknek - nyilatkozta lapunknak a szer-
vezet elnöke, Kolosai Katalin. - A korábbi években az általunk 
meghirdetett jótékonysági bál, illetve az „Egyél jót, tegyél jót” 
elnevezésű kezdeményezés bevételét ajánlottuk föl jótékonysá-
gi célra. Támogattuk többek között a Nikodemus Idősek Ott-
honát, az Ezüsthíd Gondozóházat, a Napraforgó Alapítványt, 
a Tiszaújvárosi Hospice Szolgálatot és Böjte atya tevékenysé-
gét is. Az idén úgy döntöttünk, hogy tagdíjunk közel 20%-át 
is jótékonysági célra fordítjuk. Ezúttal a Köröm, Girincs, Kis-
csécs községekben tevékenykedő Verbita misszió tevékenysé-
gét támogatjuk, melynek keretében a girincsi plébánián a Civil 
Szalon berendez és felszerel egy konyha-étkező és foglalkozta-
tó termet, valamint a kert öntözőberendezésének kiépítésében is 
részt veszünk. 
Az adományt jelképesen a jubileumi ünnepségen vette át Fr. 
Lourduraju Chavvakula, a leginkább csak Lurdu atyaként ismert 
verbita misszionárius pap.

berta
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Felidézték a 15 év emlékezetes eseményeit is. 

Lurdu atya köszönte meg a támogatást. 

Az erdőben is gyakran találkozhatunk a vérszívóval. 

A Lyme-kór első tünete a bőrpír.



Rendkívüli 
felvételi eljárás

A Szerencsi SzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziu-
ma és Szakközépiskolája (OM: 203055) az alábbi tanulmányi 
területekre ír ki rendkívüli felvételi eljárást a 2017/18-as tan-
évre:

Tagozatkód Szakterület, szakképesítés

0423 gépgyártástechnológiai technikus 
OKJ-szám:54 521 03

0421 elektronikai technikus 
OKJ-szám:54 523 02

0424 irodai titkár 
OKJ-szám:54 346 03

0422 műszaki informatikus 
OKJ-szám:54 481 05

0425 pénzügyi - számviteli ügyintéző 
 OKJ-szám:54 344 01

0432 ipari gépész 
OKJ-szám:34 521 04

0435 szociális gondozó és ápoló 
OKJ-szám:34 762 01

A rendkívüli felvételi eljárás időpontja: 2017. május 8. és au-
gusztus 31. között. A beérkezett felvételi kérelmeket az iskola 
2017. augusztus 31-ig bírálja el.
A rendkívüli felvételi eljárásra egy új jelentkezési lap kitöltésé-
vel lehet jelentkezni, a kitöltött jelentkezési lapot a szülő juttat-
ja el iskolánkba. A jelentkezési lap beszerezhető intézményünk 
portáján, vagy letölthető a honlapunkról: www.brassai-tiszauj-
varos.hu
Amennyiben a rendes felvételi eljárás során nem felvételizett is-
kolánkban, kérjük csatolni az 5.,6.,7. év végi és a 8.félévi bizo-
nyítvány hitelesített fénymásolatát. 

Bukta Márta mb.igazgató

Brassais kirándulás Poroszlóra
A SzSzC Tiszaújvárosi Brassai Sámu-
el Szakgimnáziumának és Szakközépis-
kolájának Alapítványa kirándulást szer-
vezett diákjainak a Tisza-tavi ÖkoCent-
rumba április 29-én. Az alapítvány kura-
tóriumának tagjai felkérték az osztályfő-
nököket, hogy javasoljanak két embert az 
osztályukból, akik szerintük a legjobban 
megérdemlik ezt a kirándulást. 
Reggel fél 8-kor volt gyülekező az isko-
la előtt, innen bérelt autóbusszal mentünk 
Poroszlóra. Miután odaértünk, körbejár-
tuk az ÖkoCentrum épületét. Ezután le-
sétáltunk az akváriumokhoz, ahol meg-
néztük, hogyan etetik a vidrákat. Csó-
nakáztunk a tavon, közben nagy élmény 
volt gyerekeknek és kísérőknek egyaránt 
megismerni az idegenvezető által a tó élő-
világát, eredetét és természeti szépségeit. 
Felmentünk a kilátóba, ahonnan szép lát-
vány terült elénk a magasból. Az élmény-
dús hajós kirándulás után megnézhettük a 
parkról készült dokumentumfilmet. Ebéd 
után szabadprogram keretében bebaran-
goltuk az ÖkoCentrum területét. A bevál-
lalósak bemehettek a birkákhoz és kecs-
kékhez simogatni, aki kevésbé volt bátor, 
az a kerítésen keresztül simogathatott egy 
nagyon barátságos és nyugodt szamarat.
Megnéztük a tájházat, ízelítőt kaptunk a 

régmúlt korok életmódjáról, eszközei-
ről és öltözékéről. Számomra nagyon ér-
dekes volt, mert én már a modern világ-
ban nőttem fel, ahol mindezek a haszná-
lati cikkek már modernizálódtak, fejlőd-
tek. A tájházas kirándulással belekép-
zelhettem magam dédnagymamáim vi-
lágába, amikor szénnel felmelegített va-
salóval vasaltak, kézzel mostak, és ahol 
még az ágy alja szalmából készült. Nagy 
meglepetést okozott az az ágy, amelyben 

aludtak, mert magamhoz mérve elég ki-
csi. Ebből arra lehet következtetni, hogy 
100 évvel ezelőtt az emberek kisebb nö-
vésűek voltak, mint napjainkban.
A hazaúton szinte mindenki aludt, elfá-
radtunk. Köszönettel tartozom az osztály-
főnökömnek, hogy engem javasolt, és a 
kuratórium tagjainak, hogy egy ilyen él-
ménnyel gazdagodhattam.

Pisák Krisztina
2/14. osztályos tanuló

Rendkívüli felvételi 
eljárás!

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium 
és Kollégium rendkívüli felvételi eljárást hirdet a 2017/2018-
as tanévre, a következő tanulmányi területekre:
 - tagozatkód: 0002 - általános gimnázium;
 - tagozatkód: 0003 – emelt szintű matematika.
A rendkívüli felvételi eljárás ideje: 2017. május 8. és május 
19. között.
A rendkívüli felvételi eljárásra egy új jelentkezési lap kitöl-
tésével lehet jelentkezni, a kitöltött jelentkezési lapot a szü-
lő juttatja el intézményünkbe. (Jelentkezési lapok kérhetők 
az iskola titkárságán, vagy letölthetők honlapunkról: http://
www.eotvos-tuj.sulinet.hu.)
Amennyiben a tanuló a rendes felvételi eljárás során nem fel-
vételizett iskolánkba, kérjük csatolni az 5., 6., 7. év végi és a 
8. félévi bizonyítvány hitelesített fénymásolatát.

Erdélyi Lajos intézményvezető

 Illemtan, protokoll

A fogyasztás szabályai I.
Már ismerjük az étkezés kul-
túráját és tudjuk, hogy mi-
lyen italok illenek a menü-
höz. Most azzal foglalko-
zunk, milyen szabályokat kell 
betartanunk, amikor az asz-
talhoz ülünk, vagy fogadáson 
vagyunk.

Az étkezést italfogyasztással kezdjük, így 
azt vesszük át először. Ha mi töltünk a 
vendégeinknek italt, ne emeljük fel a po-
harat az asztalról. Ha vendégek vagyunk, 
akkor se akarjunk segíteni, azzal, hogy 
odatartjuk a poharat, mert ez sokszor nem 
segítség, hanem suta mozdulatok szül-
te borfolt lehet a ruhákon. Ha a vendég 
bort iszik, arra rátölthetünk, viszont a sör-
rel ezt nem tehetjük meg. 
A borospoharat nem töltik színültig. Azért 
van a borospohárnak széles szája és nagy 
öble, hogy a bor minél nagyobb felületen 
érintkezzen a levegővel, így jobban ki-
adja a zamatát. A talpas poharat mindig 
a nyelénél fogjuk meg és ivás előtt min-
dig használjunk szalvétát. Csak akkor 
igyunk, ha az ételt már lenyeltük. Nem 
illik az italt egyszerre felhajtani, inkább 
csak kortyolgassuk. A borospoharat soha-
se ürítsük ki, ha koccintani kell, legyen a 
poharunkban bor. A koccintáskor mindig 
nézzünk a partnerünkre, viszont a távo-
labb ülőkkel nem kell koccintani, elég, ha 
feléjük emeljük a poharunkat. Koccintani 
csak alkohollal lehet, gyümölcslével, víz-
zel nem. Társaságban nem illik egyedül 
inni; megemeljük a poharunkat a partner 

felé. Ha a partnerünk nem iszik velünk, a 
poharát akkor is megemeli és nem illet-
lenség letenni ivás nélkül. A legfontosabb 
etikettszabály az italfogyasztásnál a mér-
tékletesség.
Az étkezésnél is van néhány hasznos ta-
nács arra vonatkozóan, hogyan együnk.
A kenyeret bal kézzel törjük, és falaton-
ként együk, semmiképpen ne harapjuk. 
Amikor előételként ízesített vajat is ad-
nak hozzá, akkor is falatonként kenjük 
meg, és úgy fogyasszuk el. A vajat a tá-
nyérunkra tesszük, és vajkéssel kenjük 
meg. Ha kész szendvicset kínálnak, azt 
haraphatjuk, de lehet késsel és villával is 
vágni. A fűszert szórjuk, vagy az odaké-
szített kanálkával vegyük ki a fűszertar-
tóból. Ha a fűszertartónak nem tartozé-
ka a lapátka, akkor a saját késünket hasz-

nálhatjuk abban az esetben, ha még tiszta. 
Kézzel nem nyúlhatunk bele.
A rántottát, omlettet, fasírozottat, főtt 
tésztát csak villával fogyasztjuk. A lek-
várt, dzsemet, mustárt, majonézt, ketchu-
pot a tányérunkra tesszük, és onnan fo-
gyasztjuk.
A levest - ha tányéron szervírozzák - a tá-
nyér érintése és megdöntése nélkül esz-
szük. A fülekkel ellátott csészéből a betét 
kikanalazása után kiihatjuk a levet.
A halat halkéssel és halvillával fogyaszt-
juk, esetleg két villával, de késsel nem 
vágjuk.
A halászlé fogyasztásakor a szálkát az 
alátétre helyezzük. A szálkát, csontot 
és a már nem ehető darabokat a szájból 
az evőeszközre toljuk és a tányér szélé-
re tesszük. Semmiképpen sem nyúlunk a 
szánkba!
A virslit ehetjük kézzel, ám ha valamilyen 
szósszal tálalják, akkor szigorúan késsel, 
villával. A főtt tojást, ha lágyan kértük, 
kikanalazzuk, ha keményre főzték, akkor 
kést és villát használunk. A szárnyast csak 
akkor fogjuk meg, ha a végét becsoma-
golták. A sajtot csak késsel, falatonként 
a kenyérdarabkákra téve fogyasztjuk. Az 
olasz tésztákat kanállal és villával esszük.
A kávét, teát nem kanalazzuk, ha felke-
vertük, a kiskanalat a csészealjba helyez-
zük. A csésze fülét úgy fogjuk meg, hogy 
a kisujjunkat nem tartjuk el.
Ezek az apró kis illemszösszenetek ma-
gabiztosabbá tesznek minket, mint ven-
dégeket, és mint házigazdát is egy étke-
zésnél. Segít, hogy minél fesztelenebbül 
élvezzük a társalgást.
(Forrás: Lőcsei Judit, Az etikett és proto-
koll alapjai)

Medina

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Adó- és Vámigazgatóságának miskolci, központi ügyfélszolgá-
lata a személyijövedelemadó-bevallás közelgő határidejére te-
kintettel május 2-től május 22-ig a rendes ügyfélfogadáson túl 
az alábbi hosszabbított nyitvatartással fogadja az ügyfeleket:

Hétfő: 8.30 – 18.00
Kedd: 8.30 – 18.00

Szerda: 8.30 – 18.00
Csütörtök: 8.30 – 18.00

Péntek: 8.30 – 11.30
Május 19-én, pénteken az ügyfélfogadási idő 8.30-tól 18 órá-
ig tart.
A rendkívüli nyitvatartás ideje alatt intézhető ügyek: bevallás-
hoz kapcsolódó ügyintézés, csekk-kiadás, tájékoztatás, bank-
kártyás befizetés és ügyfélkapu-regisztráció.
 A 06-40-42-42-42-es számon hívható Általános Tájékoztató 
Rendszer munkatársai május 2-től május 22-ig munkanapokon 
8.30-tól 18.00 óráig, hétvégenként 8.30-tól 13.30-ig fogadják a 
személyi jövedelemadóval kapcsolatos kérdéseket.

NAV

Rendkívüli 
nyitvatartás

5. oldal2017. május 11. Rendkívülik

Osztályonként két-két diák vett részt a kiránduláson. 

Az evés-ivásnak számos szabálya van. 

A kávét, teát nem kanalazzuk. A csészét úgy fogjuk, hogy nem tartjuk el a kisujjunkat. 



Világgá mentem!

Autóval a Föld körül
Molnár László Árpád közleke-
désmérnök egy kétoldali tüdő-
embólia után egy hónappal in-
dult útnak. Egyedül. Nem a 
szomszéd faluba, nem az or-
szág másik végébe. Világgá 
ment. Óceánokat, földrésze-
ket átszelve, hol a sűrűn lakott, 
forgalmas amerikai nagyvá-
rosban, hol az ausztrál őslako-
sok földjén, hol a sivatag dű-
néin barangolva fedezte fel a 
világot.

Autóba ült csomagjaival, útlevelével, ele-
mózsiával, feltöltött bankkártyával, némi 
készpénzzel és persze térképpel. A kihí-
vást 405 nap alatt teljesítette. Körútjáról 
könyvet írt Dombok mögött a világ cím-
mel. A közelmútban a Tiszaújvárosi Civil 
Szalon vendégeként városunkba is elláto-
gatott, ekkor beszélgettünk vele.
- A világtérképen bejelölte hol, merre járt 
élete során? Számon tartja az utazásait?
- Igen. Magyarországon nagyon sok he-
lyet bejártam már, itt is érdemes csava-
rogni, de valóban sok helyen megfordul-
tam már a világban. A lényeg az, hogy 
az ember úton legyen. Öt földrészen vol-
tam, az Antarktiszon sajnos nem. Ameri-
ka északi része mostoha volt, Amazóni-
át átszelni pedig hatalmas élmény. Élmé-
nyeimet, kalandjaimat dokumentáltam a 
könyvemben.
- Miért indult útnak?
- Izgalmas kérdés a miért, talán magam 
sem tudom megmagyarázni. Két dolog 
izgat igazán, az egyik, ahová el akarok 
menni, a másik hogy egy kicsit el akar az 
ember onnan menni, ahol van, ez a ket-
tő így együtt van. Nagyon izgatott min-
dig az ismeretlen, az, amit nem lát az em-
ber, ami a dombok mögött van, mert hi-
szen ott sok-sok minden van. Sok olyan 
dolog van a világban még, ami mögé be 
kéne nézni, de a mögött, hogy nekivág-
tam ennek a hosszú útnak tulajdonképpen 
egy életfelfogás is van. Vallom, hogy az 
ember nézzen a dolgok mögé, ne ítéljen 
felszínesen, azért is választottam az au-
tós körbejárást, hogy egy kicsit mélyeb-
ben megismerhessen a világot.
- Sok domb mögé be tudott nézni?
- Igen, volt rá időm. 405 nap alatt 97000 
kilométert tettem meg 5 földrészt, 52 or-
szágot bejárva, de még többre lennék kí-
váncsi. Ez olyan, mint a drog. Amikor 
az ember beszáll, akkor ez egy hatalmas 
vonzerő, olyan csodálatos a világ, olyan 
változatos, annyi jó ember van. Persze 
vannak problémák, feszültségek is, de az 
idegen tájak, városok, más hangok, sza-
gok..., ezek mindig nagyon öltöztetik az 
ember gondolatit. Szabadság szempontjá-
ból Ausztrália kiváló hely. El tudja kép-
zelni azt a szabadságélményt, amikor 
megy 500 km-t miközben csak két au-
tóval találkozik és a következő benzin-
kút is csak 500 km-re van, azon kívül pe-
dig csak a természet és az állatok, és nem 
kell előzni és nem jön szembe senki? Ne-

kivághattam volna repülővel és bérelhet-
tem volna autót, de így könnyű lett volna. 
Én meg akartam élni a távolságot, a ne-
hézséggel, a csenddel együtt.
- Olyan autós el camino, négykeréken?
- Igen az is benne van, meg a felfede-
zés-, a kalandvágy. Képzelje el, amikor 
a sivatagban van napokig és csak a ze-
ne szól a magnóból, vagy egy Márai han-
goskönyv. Ez mindenképpen töltődés, de 
voltam olyan szigeten, ahol rajtam kívül 
maximum két turista ha volt, a bungalók-
ban voltam magam, napokig csak a ter-
mészettel.

- Olykor nem volt magányos?
- Magány csak akkor van, ha az embernek 
nincs társa, de ha van és csak épp nincs 
vele, akkor az egyedüllét az nem magány. 
Néha egy kicsit szükség van ilyenre, ha 
van rá lehetősége az embernek. A 405 
napból több mint 260-at voltam egyedül, 
hiszen hol a feleségem, hol a gyerekem 
utánam jött valamelyik földrészre. Példá-
ul a karácsonyt Argentínában, Buenos Ai-
resben töltöttük együtt, beiglivel, kis ka-
rácsonyfával. Mindig csak akkor jöttek, 

és olyan helyre, ami biztonságos.
- Beosztotta az ön előtt álló kilométereket, 
vagy ahogy jött?
- Az utóbbi. Volt persze egy tervem, de 
sokszor változott a forgatókönyv. Volt, 
hogy több ezer kilométer mentem három 
nap alatt, volt, hogy napokig semmit, pél-
dául, amikor Afrikában, Namíbiában fel-
borult az autóm, de volt, hogy csupán 20 
kilométert tettem meg.
- Gondolom nem így tervezte az út végét 
és nem ott.
- Nem tagadom, valóban ott, akkor úgy 
éreztem, vége az autós világjáró túrám-
nak. Fejjel lefelé állt meg az autóm, 
amikor felborult, az ablakon át kellett 
kimásznom. Rájöttem, hogy valami meg-
oldást kell keresnem. Helyi megoldások 
mindig vannak, ez esetben is volt, jöttek a 
helyiek segíteni és csodálatos módon két 
óra múlva újra úton volt az autó.
- Sok olyan történetbe belebotlott, amit 
nem látott azelőtt, de még nem is hallott 
róla?
- Igen, volt pár izgalmas napom, órám. 
Veszélyes élmény volt Nigéria, ahol kém-
nek hittek minket, akiket likvidálni kell, 
de szerencsére „csak” pénz kellett hoz-
zá, hogy kiszabaduljunk ebből a helyzet-
ből. Vagy egy másik történet, hogy kup-
lunghiba miatt a kameruni őserdő köze-
pén töltöttünk öt csodálatos napot egy ki-
csi faluban. Elképesztő, nyugodt, boldog 
élet van ott. De volt egy afrikai sztori is, 
amikor 4-5 óra hosszúra sikeredett a ha-
tárátlépés. Amikor a szenegáli - mali ha-
táron voltam, Szenegálból kiléptünk, Ma-
liba már nem tudtunk belépni, mert a ha-
tárőr, aki pecsételt volna, elment meccset 
nézni a 24 órás határon és csak reggel jött 
vissza. Nem volt mit tenni, meg kellett 
várnunk őt, persze a közelben csak egy 
olyan szállodában tudtuk tölteni az éjsza-
kát, amit a kamionosok szoktak igénybe 
venni, maximum egy órára, egészen más 
célokra. Mondanom sem kell, volt nagy 
csodálkozás, hogy mi egy egész napra 
akartuk kivenni a szobát.
- Biztos olyan is volt, hogy félt.
- Bizony volt, de ilyenkor nincs rá idő. 
Venezuelában nekem szegeztek egy csőre 
töltött pisztolyt, azt hitték, hogy amerikai 
kémek vagyunk. Ott, akkor higgadt, tü-
relmes kommunikációra volt szükség, ezt 
csak így lehet megúszni. Persze az más, 
amikor este egy ital mellett végiggondol-
ja az ember, hogy, hogy is volt. Na akkor, 
lehet, hogy remeg a jég a viszkijében.
- Visszavágyik valahová? Tervezi a foly-
tatást?
- Igen. Egy szavannás afrikai helyre, vagy 
Indokinába, vagy Laoszba, vagy valami 
csendes helyre mennék vissza szívesen 
bármikor. Hogy nekivágnék-e még egy-
szer? Szoktam mondani, egy szponzort ke-
resek. De a viccet félretéve, azt hiszem ez 
csak egyszer történhet meg az életben. Ter-
mészetesen kisebbekre vállalkozom, pél-
dául egy Marokkó - Irán - Mauritánia - Tö-
rökország még benne van a vágyaimban.

  berta

Látogatóközpont nyílt

A sörgyártás 
rejtelmei

Retrósarok a régi rézüstök között, maláta és 
komló az asztalokon, régi sörösüvegek a vitrinek-
ben. A múlt elevenedik meg a bőcsi sörgyár ré-
gi főzőházában, ami az 1973-as nyitástól 2005-ig 
üzemelt. Most látogatóközponttá alakították. 

- Egyre többen érdeklődtek a sörgyártás iránt - mondta Vuleta 
Zsolt, a Borsodi Sörgyár Kft. ügyvezetője a központ átadó ün-
nepségén -, úgy gondoltuk, hogy itt az ideje, hogy kialakítsunk 
egy ilyen központot. Magyarországon a sörkultúra komoly fej-
lődés előtt áll, egyre sokszínűbbé válnak az igények. Míg ré-
gen a választék elég szűk volt, mára már minden sörgyár azon 
dolgozik, hogy olyan palettát alakítson ki, ami a leginkább le-
fedi a fogyasztói igényeket - tette hozzá az ügyvezető, aki mint 
mondta, az eredeti, klasszikus Borsodit kedveli a legjobban. 
A központ megnyitó ünnepségén részt vett Arany József sörfő-
ző mester is, aki negyven évet töltött a sörgyárban, ebből hu-
szonötöt a régi főzőház falai között. 
- A sörgyártás nagyon tradicionális, sok fizikai munkát igény-
lő, nehéz terület - mondta a sörfőző mester. - A kőbányai kollé-
gák mesélték, hogy a hatvanas években még muraközi lovak-
kal, fahordókban szállították az italt, aztán jöttek a Csepel te-
herautók - emlékezett vissza a kezdetekre. - Ma már nagyon 
széles a kínálat, 140 féle sört tartanak nyilván, ezek mind elté-
rő recepttel készült sörök, nagy részük felsőerjesztésű, kisebb 
részük alsóerjesztésű (előbbinél a sörlé tetején lebeg, utóbbi-
nál a lé aljára süllyed az élesztő - a szerk.). 
- Mire kell a legjobban figyelni a sör készítésekor?
- Minden fázisra. Az alapanyagbeszerzéstől kezdve - amit a 
labor ellenőriz -, a technológia minden fázisára. A különbö-
ző fázisokban gyártásközi ellenőrzések és vizsgálatok biztosít-
ják, hogy a végtermék minősége jó legyen. Van egy hivatalos 
kóstolópanel, ami rendszeresen követi a folyamatokat, a kémi-
ai és mikrobiológiai vizsgálatok mellett érzékszervi ellenőrzé-
sek is zajlanak. 
- Sokan éreztek és éreznek különbséget a különböző színű üve-
gekben található sör ízében. A „zöldpártiak” egykor azt mond-
ták, ebben az üvegben látszik, hogy nem zavaros-e a sör, a 
„barnapártiak” úgy tartották, más íze van a sörnek a barna és 
a zöld üvegben. Van-e ennek valami alapja? 
- A sörgyártók ragaszkodnának a barna üveghez, mert a bar-
na üvegek az ultraibolya sugarakat nem engedik át, a termék 
minőségét könnyebb megőrizni barna üvegben. Úgy mondjuk, 
hogy „fény ízt” kap a sör zöld üvegben. Mára viszont a tech-
nológusoknak meg kellett hajolniuk a marketing, a piaci elvá-
rások előtt, hiszen a zöld üvegeket könnyebb dekorálni, köny-
nyebb rá címkét tervezni. Így nincs mese, a zöld üvegben kell 
ugyanazt a minőséget produkálni - mondta Arany József. 

            Fodor Petra
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Rézüstök a régi főzőházban, amelyet 12 éve zártak be. 

Zöld üvegben „fény ízt” kap a sör, de a marketing nagy úr. 

Molnár László Árpád és a 907 ezer kilométert futott gépkocsi.

Afrikai „emeletes” kisbusz potyauta-
sokkal.

Robognak a ropogós sültnek valók. 
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Salsával a Show Tánc Fesztiválon
Április 29-én  az  Éltes Mátyás Iskola 
enyhe és középsúlyos értelmi fogya-
tékos 3-8. osztályos tanulói is részt 
vettek a Táncolj, NE drogozz! XIX. 
Show Tánc Fesztiválon. A tavalyi si-
keres szereplés eredményeként idén 
új műfajjal, a salsával mutatkoztak be 
tanítványaink, melyet vastapssal ju-
talmazott a közönség. Az eredmény-
hirdetéskor a csoport oklevelet, a ta-
nulók emlékérmet és emléklapot kap-
tak.
Sok élménnyel gazdagodtunk. Bízunk 
benne, hogy jövőre is felléphetünk!
Felkészítők: Törökné Tóth Judit és 
Oláh Krisztina

Hok Csaba
intézményvezető

Érzések, melyek mindenkihez szólnak

Egy költő közülünk
Versírással sokan kacérkod-
nak manapság. A tiszaújvá-
rosi Pocsai Piroska is, aki 
évek óta hódol hobbijának. 
Kiírja magából érzéseit, gon-
dolatait az emberekről, a vi-
lágról. Írásait nemcsak bará-
tai ismerik, a szakma is talál-
kozott már vele. Irodalmi kö-
rökben jegyzik a nevét, sőt 
verseit kötetbe is szedték. 

Pocsai Piroska költeményeinek válogatá-
sa Érzések címmel jelent meg kétszáz pél-
dányban. Ez az első könyve, melyet az Iro-
dalmi Rádió adott ki. Verseskötetének tisza-
újvárosi bemutatóján a főszerkesztő Zsol-
dos Árpád beszélgetett a költővel, ő ajánlot-
ta Piroska könyvét az érdeklődőknek.
- Szerkesztőségünk egyik küldetése, hogy 
teljes kiadói tevékenységet végezve, szer-
zőink saját köteteit megszerkesztjük és ki-
adjuk - mondja Zsoldos Árpád.  - Mindig 
sikerül találnunk gyöngyszemeket, mint 
most is. Két éve vannak komolyabb hang-
vételű írásai Piroskának, ezekből válogat-
tuk ki a legjobbakat, együtt szerkesztve a 
könyvet. Érzésekről ír, olyanokról, ame-
lyek mindenkihez szólnak, az egész tár-
sadalomhoz, kicsikhez, nagyokhoz, ko-
moly, mély üzenetekkel. Sokan írnak ver-
seket, sok tehetséges szerzőnk van, mi, 

mint Irodalmi Rádió pedig azért vagyunk, 
hogy a jó írásokat bemutassuk, láttassuk, 
azt sugallva az embereknek, hogy írják le 
gondolatikat és osszák meg másokkal, hi-
szen fontos, hogy figyeljünk egymásra és 
művészeti alkotásokban adjuk oda ma-
gunkat embertársainknak. 
A kötetre és írójára sokan voltak kíván-
csiak. A bemutatóra zsúfolásig megtelt a 
Hamvas Béla Városi Könyvtár előadóter-
me. 
 - Ahogy bejöttem és megláttam ezt a sok 
embert, megtelt a szemem könnyekkel, jó 

érzés, hogy kíváncsiak rám az embere - 
mondja elérzékenyülve Pocsai Piroska. - 
Ez a könyv az első szülöttem, nyomtatás-
ban jelentek már meg verseim újságok-
ban, folyóiratokban, irodalmi lapokban, 
de ez az első igazi, amit könyvnek nevez-
hetek. Csodálatos érzés, olyan, mint ami-
kor az ember az első gyermekét várja, ki-
mondhatatlan.
Piroska versei internetes felületeken is ol-
vashatók, sőt hangoskönyv formájában is 
hallhatók írásai. A poet.hu irodalmi olda-
lon 13 ezer költő szerepel, köztük ő is. El-
ismerései is vannak, amikre nagyon büsz-
ke. 
- Verseim témáját az életből merítem, 
szinte mindet megélem, a természetet, 
a szeretetet, a munkát. Inspirálnak a ba-
rátok, a család, amikor kapom a vissza-
jelzéseket, az jó érzés. Folyamatosan fi-
gyelem az Irodalmi Rádió pályázatait, el-
ső pályamunkámmal elnyertem tőlük „Az 
év gyermekvers írója” második helyezett-
jének járó díjat, és azóta is folyamato-
san küldöm hozzájuk a verseket. A most 
megjelent kötet borítóját egy alkotótár-
sam tervezte, aki szintén az Irodalmi Rá-
dió tagja, verseket ír és rajzol. A borítón 
egy szívecske van, ami a szeretetet jelké-
pezi, a számomra egyik legfontosabb ér-
zést, amely áthatja a verseimet is. 

berta
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A tudás ifjú bajnokai a Kazinczyban
A tehetségek felismerése és kibontakoz-
tatása minden iskolának érdeke és alap-
feladata. Ennek érdekében a Kazinczy 
Ferenc Református Általános Iskolában 
már a legkisebbeket is sokféle szakkör-
rel, programokkal kínáljuk meg, annak 
érdekében, hogy minél hamarabb felis-
merjük, hogy egy gyermeknek mihez van 
érzéke és érdeklődése. Iskolánkban min-
den kolléga feladatának tartja a tanulók-
kal történő egyéni foglalkozást. A tanító 
nénik gondoskodása és figyelme már kis-
gyermek korban észrevétlenül, de tuda-
tosan egyengeti a kisdiákok útját. Ennek 
köszönhetően már az alsó tagozatosaink 

is kiváló eredményeket érnek el különféle 
tanulmányi versenyeken. A Bendegúz Tu-
dásbajnokság megyei fordulóján az aláb-
bi szép eredmények születtek:  Hanus 
Máté 3.a, anyanyelv, 1. helyezés, mely-
lyel a Szegeden megrendezendő orszá-
gos döntőbe jutott. Dajkó Virág Anna 3.a, 
anyanyelv, 5. helyezés.  A Nyelvészkedők  
csapatversenyébe harmadik legjobb ered-
ménnyel jutott be a Bölcs baglyok csapa-
ta, melynek tagjai Hanus Máté, Dajkó Vi-
rág Anna, Mátyus Janka és Magyar La-
ra Noa 3.a osztályos tanulók. A  hétvé-
gén kétnapos vetélkedésen bizonyíthat-
nak Nyíregyházán. Valamennyi 3.a osz-

tályos diák felkészítője Marjánné Bacsó 
Csilla tanító.  
A Herman Ottó Természettudományi Ver-
seny országos döntőjébe 920 negyedik 
osztályos tanuló közül 125 kisdiákot hív-
tak be a hónap végén a Budapesti Műsza-
ki Egyetemen rendezendő országos baj-
nokságra. Iskolánkból Tamási Ádám Be-
nedek 4.c osztályos tanuló Deák Zoltánné 
tanító felkészítésével bejutott a legjobbak 
közé. Az elvetett mag jó termőtalajra hul-
lott, szárba szökkent, jó termés ígérkezik.

Dorony Attiláné 
 igazgató

A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Derkó Minigaléria
„A természet motívumai” - Szegedy Szilvia és Szegedi Tün-
de fotó- és ékszerkiállítása.
Helyszín: aula és félemelet. Látogatható: május 26-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár
A Csukás Birodalom című rajzpályázatra beérkezett alkotá-
sokból készült kiállítás május 18-ig látogatható. Helyszín: a 
könyvtár előadóterme.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Május 16. (kedd) 16.00 óra: „Társas” délután. Nyelvi játé-
kok, fejtörők, rejtvények, szókeresők,
stratégiai játékok, kártyajátékok tanulása felnőtteknek.
Május 18. (csütörtök) 14.30 óra: Könyvtári délután. Régi 
fotók beazonosítása.
Helyszín: Tiszaszederkényi Idősek Klubja

Tisza-parti Fiókkönyvtár
Május 18. (csütörtök) 16.00 óra: Májusi jeles napok. 
Könyvtári foglalkozás a Tisza-parti Kultúrkör tagjaival. 
Helyszín: Tisza-parti Nyugdíjas Klub

A Tisza TV műsora
Május 11., csütörtök

9:00 A képviselő-testület rendkívüli ülésének közvetítése 
felvételről

Utána: Héthatár: Közmeghallgatások - Ballagás, érettségi - 
Jubiláló Civil Szalon - Könyvbemutató - Sport

Utána:  Hétről-Hétre: Anyák napja - Siker az irodalmi pá-
lyázaton - Közelmúlt: TVK-strand - Sport

(A műsor a szerdai adás ismétlése)
Május 15., hétfő

18:00 Sporthétfő: A Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK 
- Nagykőrösi Sólymok  kosárlabda mérkőzés közvetítése 

felvételről
Május 17., szerda

18:00 Héthatár: Kezdődik a Tavaszi Fesztivál: „Minivilág” 
makettkiállítás - Ásványkiállítás -  VI. Tiszaújvárosi Orszá-
gos Mazsorett Fesztivál - Színház: Világszép Nádszálkisasz-

szony - Bukta Imre kiállítás - Sport 
18:15 Hétről-Hétre: Folytatódik az érettségi - Közelmúlt: 

Elnökváltás - Sport 
 Május 18., csütörtök

9:00  A szerdai adás ismétlése

Jelentkezés 
a zeneiskolába

A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Vándor Sándor Zeneiskolája értesíti a szülőket, hogy a 
2017/2018-as tanévre várja minden korosztályban  a zenét ta-
nulni vágyó növendékeket. Az általános iskolát most kezdőket 
zenei előképzőre, a nagyobbakat furulyára, fuvolára, oboára, 
klarinétra, szaxofonra, hegedűre, trombitára, harsonára, tenor-
kürtre, zongorára, gitárra, ütőhangszerekre várjuk.
Beiratkozni 2017. május 31-ig lehet a zeneiskola épületében 
a Jelentkezési lap leadásával, amely beszerezhető az iskola I. 
emeleti irodájában (Tiszaújváros, Teleki Blanka út 5.) naponta 
09.00-17.00 óráig.

  Hok Csaba
     intézményvezető

Egy százalék
Kedves Szülők, Támogatóink!
Köszönjük szépen eddigi felajánlásaikat, melyekkel tehetséges 
és rászoruló diákjainkat segítették. Örömmel vennénk, ha adó-
juk 1%-val idén is támogatnák az Eötvös gimnázium tanulóit. 
Adószámunk: 18420070-1-05 Köszönjük!

 Pogonyi-Simon Edit 
waz Eötvös Alapítvány kuratóriumának elnöke

7. oldal2017. május 11. Kultúra

A költő, Pocsai Piroska...

... és hallgatósága.



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
TóTh Sándor

kompenzációs listán 
mandátumot szerzett képviselő
2017. május 17-én (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.

              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Dr. Fülöp György alpolgármester, 
a 2. sz. választókerület képviselője

2017. május 15-én (hétfőn) 
13.00 órától 15.00 óráig

fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri Hi-

vatal I. emeleti önkormányzati 
tárgyaló.

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes 
bejelentkezés alapján történik, negyedórás beosztással.

Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es 
telefonszámra várjuk.
     Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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 szükséges intézkedéseket. 

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. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. május 1-jétől 
tovább bővült a Tiszaújváros Kártya által kedvezményt nyújtó 
szolgáltatók köre. 
Az Expert Kereskedőház Kft. az általa működtetett Expert Mű-
szaki Szaküzletben (3580 Tiszaújváros, Szent I. út 30.) a 2017. 
május 1. – 2017. december 31. közötti időszakban a Tiszaújvá-
ros Kártya tulajdonosai részére az érvényes kártya felmutatá-
sa mellett 3%-os kedvezményt biztosít 50.000 Ft feletti vásár-
lás esetén, továbbá 5%-os kedvezményt biztosít minden kisház-
tartási gépre. Bármilyen tartozék és kiegészítő termék vásárlá-
sa esetén a kedvezmény mértéke 10%, valamint kedvezményes 
hitellehetőséget is biztosít a Tiszaújváros Kártyával rendelke-
zők részére. 

Polgármesteri Hivatal

Új kártyás kedvezmény

Pályázati felhívás

Felsőoktatási ösztöndíj
A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 
pályázatot hirdet a 2016/2017-es tanév 
második félévére a tiszaújvárosi állandó 
lakóhellyel rendelkező főiskolai, egyete-
mi hallgatók tanulásának támogatására. 
Pályázati célok: 
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók szá-
mára a 2016/2017-es tanév második fél-
évére tanulmányi ösztöndíj biztosítása a 
pályázati feltételekben közölt tanulmányi 
eredménytől függően.
Pályázati feltételek:
• tiszaújvárosi állandó lakóhely,
• első diploma megszerzésére irányuló 
alapképzésben (BA, BSc), vagy mester-
képzésben (MA, MSc), vagy doktori kép-
zésben, vagy osztatlan képzésben részt-
vevő állami, vagy államilag elismert nap-
pali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve 
6 féléves alapképzésben való részvétel,
• a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el 
a 2016/2017-es tanév első félévében, me-
lyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan 
igazolt.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújt-
hat be.

A közalapítvány kuratóriuma a pályáza-
ti adatlapon lévő, a felsőoktatási intéz-
mény által hivatalosan igazolt átlagokat 
tudja elfogadni. Nem vehető figyelem-
be olyan adat, amely több félév ered-
ményét foglalja magába (pl.: kumulált, 

görgetett, halmozott, összesített ered-
mények).
A pályázat beadási, beérkezési határide-
je és helye:
Határideje: 2017. május 29. (hétfő)
Helye: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájé-
koztató vagy ügyfélfogadási időben az I. 
emelet 110-es szoba.
Kötelezően beadandó mellékletek:
- pályázati adatlap (beszerezhető: Polgár-
mesteri Hivatal Ügyféltájékoztató, vagy 
letölthető a www.mecenas.tiszaujvaros.
hu; vagy a www.varoshaza.tiszaujvaros.
hu; weboldalak pályázatok menüpontjá-
ból,
- a főiskola, egyetem által kiállított, hi-
vatalosan lezárt 2016/2017-es tanév első 
félévi index másolata, melyet a felsőokta-
tási intézmény hivatalosan igazolt,
- 2016/2017-es tanév második félévére 
szóló hallgatói jogviszonyról igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesí-
ti döntéséről, a támogatás mértékéről és 
módjáról.

A Tiszaújvárosi Mecénás 
Közalapítvány kuratóriuma

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától hétfő reg-

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

Egy százalék
Amennyiben lehetősége van rá, és szeretné felajánlani a Tisza-
újvárosi Mecénás Közalapítványnak a személyi jövedelemadó-
ja 1 %-át, úgy az erre vonatkozó rendelkező nyilatkozatot szük-
séges kitöltenie.
Adószám: 18412262-1-05
Köszönjük, hogy megtisztel bennünket felajánlásával!

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma

Konyhakertek 
bérleti díjbefizetése

Tiszaújváros Város Önkormányzata tájékoztatja a konyhakertet 
bérlő lakosságot, hogy a bérleti szerződések megkötésére és a 
bérleti díjak befizetésére 2017. május 19-től - 2017. május 31-ig 
van lehetőség az alábbi helyen és időben. 
Helye: Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüze-
meltetési Osztálya (Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. szám, II. 
emelet 215. szoba)
Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő:        8-12
Szerda:      8-12 és 13-17
Péntek:      8-12
Figyelem! A bérleti szerződés megkötéséhez feltétlenül hozza 
magával a személyi igazolványát és lakcímkártyáját adategyez-
tetés céljából. A bérlő a területért 2.000 Ft/db bérleti díjat köte-
les fizetni.

 Tiszaújváros Város Önkormányzata

Tájékoztatás

Távhővezetékek
rekonstrukciója

Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a 2016-ban elkez-
dett távhővezeték-rekonstrukció 2017-re áthúzódó kivitelezési 
munkái az alábbi területeken várhatóak.
A munkák tervezett kezdési időpontja: 2017. május 8.tervezett 
befejezési időpontja 2017. július 31.
1. Szent István út 1. épület melletti primer gerincvezeték és 
Coop ABC Szent István út 10. épület primer bekötővezeték cse-
réje.
2. Bethlen Gábor út 1-3. és Barcsay tér 1-3. primer gerincveze-
ték cseréje.
3. Alkotmány köz 3-9., Árpád út 1-7. és Árpád út  9-19. mögött 
szekunder vezeték, valamint használati meleg víz és cirkuláci-
ós vezetékek cseréje.
4. József Attila út 17-19., József Attila út 21., 23., 25. és Hajdú 
tér 1-5. szekunder vezeték, valamint használati meleg víz és cir-
kulációs vezetékek cseréje.
5. Lévay út 1-11., Munkácsy út 42-48. és Szederkényi út 25-31. 
szekunder vezeték, valamint használati meleg víz és cirkuláci-
ós vezetékek cseréje.
6. Rózsa út 2-8. és Munkácsy út 30-40. között szekunder veze-
ték cseréje.
7. Mátyás király út 6-8. és Mátyás király út 10-12. között  pri-
mer gerincvezeték cseréje.
8. Szederkényi út 17-23. és Szederkényi út 25-31. mögött pri-
mer gerincvezeték cseréje.
A kivitelezési munkák során előforduló kellemetlenségekért, 
kényelmetlenségekért előre is köszönjük szíves megértésüket és 
türelmüket.

TiszaSzolg 2004 Kft.

Szelektív gyűjtés
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz 
menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros, Tisza-
szederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött hulla-
dékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok) ház-
hoz menő begyűjtését a közszolgáltató a 18. héten, 2017. má-
jus 17-én (szerdán) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás

Szünidei gyermekétkeztetés
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisz-
telt Szülők/Törvényes Képviselők figyel-
mét, hogy a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény alapján a gyermek lakó-
helye, vagy ha a gyermek életvitelszerű-
en a bejelentett tartózkodási helyén la-
kik, a tartózkodási helye szerinti telepü-
lési önkormányzat a szünidei gyermekét-
keztetés keretében a szülő, törvényes kép-
viselő kérelmére a déli meleg főétkezést 
a hátrányos, halmozottan hátrányos gyer-
mek részére ingyenesen biztosítja.
A fentieken túl az önkormányzat a he-
lyi rendelete alapján a déli meleg főét-
kezést ingyenesen biztosítja azon álta-
lános- vagy középfokú iskolával tanulói 
jogviszonyban álló, rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesülő kisko-
rú gyermek részére, aki Tiszaújvárosban 
lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodá-
si hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen 
bejelentett tartózkodási helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szü-

netben valamennyi, azaz 55 munkana-
pon keresztül (2017. június 16-tól 2017. 
augusztus 31-ig) a Központi Étteremben 
(Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), valamint 
a Tiszaszederkény városrészben élők ese-
tében az „Esély” Napközi Otthonban (Ti-
szaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) helyben fo-
gyasztással vehető igénybe.
Amennyiben az étel helyben történő el-
fogyasztását a gyermek betegsége akadá-
lyozza, lehetőség van a szülője, más tör-
vényes képviselője vagy a szülő más tör-
vényes képviselő által megbízott személy 
számára a gyermek részére biztosított étel 
ételhordóban történő elvitelére. 
Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes 
Képviselők figyelmét, hogy a gyermek be-
tegsége esetén az étel ételhordóban törté-
nő elvitele orvosi igazolás benyújtása, il-
letve a szülő, más törvényes képviselő ál-
tal megbízott személy számára az elvitel 
írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges. 
A szünidei gyermekétkeztetés forma-
nyomtatványon igényelhető 2017. június 

15. napjáig, ezt követően a nyári szünet 
időtartama alatt folyamatosan benyújtha-
tó.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 
Ügyféltájékoztató helyisége (Tiszaújvá-
ros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tisza-
újváros, Bocskai u. 33., kedden és csütör-
tökön 9,00-13,00 óráig),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevé-
teléhez szükséges nyilatkozat benyújtása 
személyesen ügyfélfogadási időben a Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intéz-
ményfelügyeleti, Szociális és Sport Osz-
tályán (I. em. 114. iroda), valamint pos-
tai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 
7.) lehetséges. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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Alkalmanként 70-75 hallgató pályázik 
az ösztöndíjra. 



Kamu szűrések, átverések
Továbbra is sok a visszaélés a termékbemutatókon

Ugrásszerűen megnőtt a ko-
ruknál fogva hiszékenyebb 
és kiszolgáltatottabb fogyasz-
tókat célzó árubemutatókkal 
kapcsolatos panaszok száma. 

A pórul járt idősek szinte kivétel nélkül 
hasonló körülményekről számolnak be: 
egészségügyi vizsgálatra invitálják őket, 
majd egy viszonylag „súlyos” diagnó-
zist közölnek, hívják fel a figyelmet a fo-
gyasztóvédelem szakemberei.
Az elkövetési módszerek az elmúlt idő-
szakban jelentősen finomodtak, de a cél 
továbbra is az, hogy a termék értékesíté-
sével és a fogyasztók megtévesztésével 
gazdagodjanak a csalók. A média rend-
szeresen hangsúlyozza az egészségügyi 
szűrővizsgálatok fontosságát, mint az 
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés 
és a betegségek időben történő észlelésé-
nek egyik legjobb módját. Mindez termé-
szetesen igaz, ha azt felkészült, szakkép-
zett és engedélyekkel rendelkező egész-
ségügyi dolgozók végzik. 
A szűrővizsgálatokban rejlő lehetősé-
geket azonban a csalók is felismerték és 
újabb trükkökkel tévesztik meg a gyanút-
lan időseket. Személyre szóló meghívó, 
vagy telefonos megkeresés útján invitál-
ják a leendő áldozatokat „egészségügyi 
szűrővizsgálatra”, „egészségnapra” vagy 
„ingyenes állapotfelmérésre.” Az érdek-
lődőket a helyszínen egy figyelmes asz-
szisztens kérdezi ki az egészségügyi álla-

potukról, gyógyszerszedési szokásaikról.
 A „szűrővizsgálat” helyszínét legtöbb-
ször úgy alakítják ki - orvosi köpeny a fo-
gason, fecskendők, vesetál a vizsgáló he-
lyiségben -, hogy a gyanútlan érdeklő-
dő elhiggye, a legjobb egészségügyi el-
látásban fog részesülni. Hitelesnek látszó 
„vizsgálatokat” végeznek - szívstressz
mérés és/vagy véroxigén mérés - míg 
ezeket „kiértékelik”, a résztvevőket be-
szélgetésre, előadásra hívják, ahol felhív-
ják figyelmüket pl.: az összetapadt vörös-
vértestek következményeire (trombózis, 
infarktus, agyvérzés), a stressz okozta be-
tegségekre, statisztikákat közölnek a fenti 
betegségek gyakoriságáról.
Megérkezik a „vizsgálat” eredménye, ami 
természetesen sokkoló! A közeli halált vi-
zionálja a„szakember” a hallgatóság fe-
lé. Természetesen minden érdeklődő ba-
jára tud megoldást az előadó. Hiszen léte-
zik például a „lágy lézer”, amit 900.000,- 
Ft helyett kis szerencsével 450.000,- Ft-
ért is megkaphat.
A bemutató helyszínén árusítás jellem-
zően már nem történik, de a kedves asz-
szisztens tudja, hogy hol lehet korlátozott 
darabszámban hozzájutni a termékhez (a 
bemutató helyszínétől nem messze lévő 
kis wellness termékeket forgalmazó üz-
let, internet, telefonos megrendelés). Ha 
nincs ennyi készpénze az idős embernek 
(miért is lenne, hiszen szűrővizsgálatra 
érkezett), akkor szívesen elkísérik a ban-
kig, ahol a pénzt felveheti, vagy hitelszer-
ződést kötnek a gyanútlan áldozattal.
Az elkövetési módszer jellemzően a kö-
vetkező:

A megtévesztett idős vásárló abban a hit-
ben távozik a szűrővizsgálatról, hogy éle-
te legjobb üzletét kötötte meg. Csak ké-
sőbb szembesül azzal - orvosától, illetve 
már korábban megtévesztett ismerősétől 
- hogy a terméket túlárazottan vásárolta 
(pl.: interneten 60.000,- Ft, de ő 450.000,- 
Ft-ot fizetett), illetve arról, hogy az felte-
hetőleg semmilyen orvosilag igazolható 
gyógyhatással nem rendelkezik.
Gyanakodjon, ha ismeretlenek ingyenes 
szűrővizsgálatra hívják telefonon, szemé-
lyesen, vagy szórólap útján (honnan tud-
ták a telefonszámát, miért önt keresték 
meg?)

Kérjen tanácsot háziorvosától, vagy az 
önkormányzattól, hogy tudnak-e ilyen 
szűrővizsgálatról.
Gondolja végig hány alkalommal ment 
el olyan szűrővizsgálatra, melyet hivata-
losan az egészségügyi intézmények szer-
veztek. Ha azokra sem ment el - pedig ar-
ról a helyi sajtóból (újság, városi televí-

zió) értesült, akkor miért menne el olyan 
vizsgálatra, amiről semmit sem tud.
Ne ossza meg semmilyen egészségügyi 
adatát ismeretlenekkel! Ha szűrővizs-
gálat, akkor az eredményei alapján meg 
fogják tudni mondani, milyen állapotban 
van.
A középső képen ön szerint egy orvos 
látható? Mi nem tudjuk. Mi csak egy 
sztetoszkópot látunk. Szóval ne higgyen 

a látszatnak! A fotón látható „orvos” lehet 
ménesgazda, vagy hegesztő szakmunkás 
is fehér köpenyben.
Ne döntsön elhamarkodottan! Ha az elad-
ni kívánt áru valóban olyan jó, és önnek 
szüksége van rá, akkor holnap, vagy hol-
napután is megvásárolható. Ez idő alatt 
utánanézhet az adott terméknek, megkér-
heti ismerősét, rokonát keressen rá az in-
terneten annak árára és a róla írt vélemé-
nyekre.
Ne hagyja magát siettetni! Kihagyha-
tatlan ajánlat ezeken a rendezvényeken 
nincs!
Gondolkodjon, bármilyen más élethely-
zetben elköltene 450.000,- Ft-ot ismeret-
lenek által kínált, ismeretlen termékre?
Olvassa el a szerződést! Ne írjon alá bár-
mit, amit ön elé tesznek. Kérjen időt a 
szerződés értelmezésére.
Kérdezzen bátran az eladótól, ilyenkor 
még megteheti! A szerződés megkötése-
kor ne maradjon egyedül az értékesítővel, 
legyen önnel egy rokon vagy barát!
Szintén gyanakodjon, ha a szerződésben 
külön kikötik, hogy elállási joga nincs a 
vásárlónak, azonban erről az eladó koráb-
ban szóban nem tájékoztatta önt.

Amennyiben becsapták, megkárosították, 
kérje a hatóságok segítségét! Fogyasztó-
védelmi panaszával a lakhelye szerinti il-
letékes járási hivatalhoz, vagy a Miskol-
ci Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osz-
tályához fordulhat (3530 Miskolc, Megy-
gyesalja u. 12. telefon: 06-46/506-071).

B-A-Z Megyei RFK
Bűnügyi Igazgatóság

Bűnmegelőzési Osztály

Elállási jog
Az elállási jog azt jelenti, hogy az üz-
lethelyiségen kívül (pl.: lakáson, ut-
cán, szállodában, vendéglőben, stb.) 
vagy az interneten (távollevők kö-
zött) megkötött szerződéstől jogszabá-
lyi felhatalmazás alapján egyoldalúan 
visszaléphet és a termék visszaküldé-
se esetén követelheti a kereskedőtől a 
kifizetett összeg visszatérítését.
Figyelem! Az indokolás nélküli elállá-
si jog nem illeti meg azt a vásárlót, aki 
üzletben, boltban vásárolt.

Ajánlatkérés 
faanyag megvásárlására

Tisztelt Ajánlattevő!
Tiszaújváros Város Önkormányzata (3580 Tiszaújváros, Beth-
len G. u. 7.), a továbbiakban: ajánlatkérő) ezúton kéri fel aján-
lattételre az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt (a továb-
biakban: ajánlattevő) a  jelen ajánlatkérésben előírtak szerint és 
az abban foglalt feltételek figyelembevételével.
Értékesítés megnevezése: Tiszaújváros Város Önkormányzata 
tulajdonában levő ingatlanon megtermelt ipari hasznosításra al-
kalmas 378 m3 nemesnyár faanyag értékesítése. Az ajánlatkérő 
neve, címe, elérhetősége: Tiszaújváros Város Önkormányzata
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. u 7. Tel.: 49/548-000. Fax: 
49/548-001. E-mail: phivatal@tujvaros.hu
További információk a következő címen szerezhetők be: Tisza-
újvárosi Polgármesteri Hivatal, cím: 3580 Tiszaújváros, Beth-
len G. u. 7.
Kapcsolattartó: Török László munkatárs. Tel.: 49/548-071. Fax: 
49/548-001. E-mail cím: toroklg@tujvaros.hu
Az ajánlatkérés tárgya: Ipari hasznosításra alkalmas 378 m 3 ne-
mesnyár faanyag egy tételben történő megvásárlása.
A megkötendő szerződés meghatározása: adásvételi szerződés.
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: A teljesítés 
kezdési és befejezési időpontja: 2017. június 1. – 2017. július 
31. Az ajánlatkérő a teljesítési határidőhöz képest előteljesítést 
elfogad.
A teljesítés helye, természetbeni helye: 3580 Tiszaújváros, Beth-
len G. út 1503/52 hrsz.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: Ajánlattevő az 
adásvételi szerződés aláírását követően kiállított számla alap-
ján, a számla ajánlattevő részéről történő kézhezvételét követő 
15 napon belül a vételárat átutalással teljesíti.
Az ajánlattételi határidő: 2017. május 26. nap. 10.00 óra. 
Az ajánlat benyújtásának helye, módja: Tiszaújvárosi Polgár-
mesteri Hivatal 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. u 7. 228. szoba, 
Török László munkatársnál.
Az ajánlat postai úton, vagy személyesen munkanapokon 8.00 
és 16.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8 
és 10.00 óra között adható le.
Az ajánlatot zárt borítékban, 2 eredeti példányban kell benyújta-
ni. A borítékon fel kell tüntetni a következő szöveget:
„Árajánlat ipari hasznosításra alkalmas nemesnyár faanyag egy 
tételben történő megvásárlására”
- Az ajánlattételi határidő előtt (2017. május hó 26. nap. 10.00 
óra) nem bontható fel!
- az ajánlattevő nevét és székhelyét,
- „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbí-
tandó”.
Az ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyúj-
tottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig, 
a bontás megkezdéséig megtörténik. A postai küldemények el-
irányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat ajánlattevőt 
terheli. Ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csoma-
golásban, formában és időben kerüljön benyújtásra Ajánlatkérő 
csak az előírt határidőig a megjelölt helyre leadott ajánlatokat 
tudja értékelni. A határidőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek.
Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: Tiszaújvárosi Polgár-
mesteri Hivatal, 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. u.7,  228. szoba, 
Vismeg Monika osztályvezető-helyettesnél.
Dátum: 2017. május 26. 10.00 óra.
Az ajánlatok elbírálásának tervezett időpontja: 2017. május 30.
Szerződéskötés időpontja: 2017. június. 1. Különleges előírá-
sok: A nyertes ajánlattevő a rakodón deponált faanyag saját szál-
lítóeszközeivel történő elszállítását a szerződés aláírását és a tel-
jes vételár átutalását igazoló banki igazolásnak a Tiszaújváro-
si Polgármesteri Hivatalhoz történt benyújtását követően kezd-
heti meg.
Hiánypótlás és helyszíni megtekintés lehetősége: biztosított.
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, azonban a hi-
ánypótlás nem eredményezheti az ajánlat elbírálásra kerülő tar-
talmi elemei (ajánlati ár) módosítását.
Ajánlatkérő a rakodón deponált faanyag helyszíni megtekinté-
sének lehetőségét munkaidőben 2017. május 25-én 12.00 órá-
ig biztosítja.
 Kiegészítő tájékoztatás kérés határideje: 2017. május hó 19. 
napja 12.00 óra.
Az Ajánlattevő az ajánlatkérésben foglaltakkal kapcsolatban 
írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet. Ajánlatkérő 
a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre vonatkozó vála-
szát egyidejűleg minden Ajánlattevő részére megküldi.
FIGYELEM! A megjelentetett Ajánlatkérés egy rövidített 
változat! A teljes Ajánlatkérés Tiszaújváros honlapján (va-
roshaza.tiszaujvaros.hu) tekinthető meg. 
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Az egészségügyi szűrővizsgálatokra „ráharaptak” a csalók. 

A fehér köpenytől, a sztetoszkóptól még nem orvos az ember. Lehet ménesgaz-
da, hegesztő is. 

Trombózissal, infarktussal, agyvérzéssel riogatják az idős embereket. 



FELHÍVÁS
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egye-
sülete a Tiszaújvárosi  Rendőrkapi-
tánysággal közösen ELŐADÁST 
SZERVEZ BALESET-, ILLETVE 
BŰNMEGELŐZÉS TÉMAKÖR-
BEN, melyre minden Tiszaújváros-
ban élő időskorút meghív.
Előadó: Dr. Kalapos István rendőr 
alezredes, kapitányságvezető.
Az előadás helye, ideje: 2017. 
május 24. (szerda) 1430 A Köz-
ponti Étteremben (Tiszaújváros, 
Kazinczy út 2.)
A téma fontosságára való tekin-
tettel megjelenésedre feltétlenül 
számítunk!

COLUMBIAN TISZAI KOROMGYÁRTÓ KFT. (Birla Carbon)
MUNKATÁRSAT KERES

TISZAÚJVÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETÉBŐL
RENDSZERKEZELŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Elvárásaink: 
- Legalább középfokú szakirányú végzettség (érettségi, technikum)
- (vegyipari, villamosipari, műszerész, gépész)
- számítógép felhasználói szintű ismerete
- önállóan és csapatmunkában történő munkavégzés
- flexibilis, jó probléma megoldó képesség
- fizikai terhelhetőség
Előny: 
- kazángépész, turbinagépész, targoncavezetői, emelő gépkezelői és teherkötözői tanfo-
lyami képzettségek
- hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat. 
A jelentkezők szakmai önéletrajzát az iskolai és egyéb végzettséget igazoló okiratokkal 
egyött 2017. 05. 26-ig az alábbi email címre várjuk: 
attila.nagy@adityabirla.com

A Tiszaújvárosi Krónikában is 

megjelenik lakossági apróhirdetése,  

amennyiben azt 

a Tisza TV Képújságában legalább 5 

napra

 (2500 Ft), 

legkésőbb kedden 12 óráig feladja.

Ács, villanyszerelő, kőműves, 
nehézgépkezelő 

szakmunka azonnali munkakezdéssel, 
versenyképes fizetéssel Törökbálinton. 

(A szállást, utazást a cég állja.)
Nem helybeliek jelentkezését is várjuk. 

Jelentkezés a 06 20 479 9542-es
 telefonszámon.

Tiszaújváros központjában, 

a Barcsay téren 

60 nm-es lakás eladó.

Érd.: 06-20/4613-055 

az esti órákban.
AZ MVM GTER GÁZTURBINÁS ERŐMŰ ZRT.
Erőművi berendezés üzemeltető munkatársat keres Sajószö-
gedi Erőművébe
Elvárások:
• Középfokú erősáramú villamos végzettség, 
• Irányítástechnikai ismeretek,
• Alapfokú számítógép kezelői ismeretek, 
• B kategóriás jogosítvány.
Előnyt jelent:
• Villamosmű kezelői (vagy ezzel egyenértékű) szakképzett-
ség,
• Gázturbina gépész szakképzettség,
• Villamos iparágban szerzett 2-3 éves tapasztalat,
• Irányítástechnikai végzettség,
• Angol nyelvismeret.
Foglalkoztatás:
• Határozatlan időtartamú munkaviszony, 12 órás váltómű-
szakos, folyamatos munkarendben.
Jelentkezés:
Az álláshirdetésre a tatars@mvm-gter.hu e-mail címen várjuk 
jelentkezését 2017. április 30-ig, fényképes önéletrajzzal ma-
gyar nyelven, a jövedelmi igény megjelölésével.

A Zabos Géza Horgász Egyesület gyer-
meknapi horgászversenyt rendez 2017. 
május 28-án (vasárnap) a Tiszaújvárosi 
Dísztavon.

A versenyzők az alábbi kategóriákban in-
dulhatnak:
- gyermek kategória 6-9 éves korig
- serdülő kategória 10-14 éves korig

Program:
07.00 –től gyermek kategória regisztráci-
ója, sorsolása, helyfoglalása
07.30-tól gyermek kategória versenyének kezdete, serdülő kategória regisztrációja, sorsolása
A versenyzők kategóriánként, létszámtól függő időbeosztásban versenyezhetnek.

Kategóriánként az első 3 helyezett versenyzőt díjazzuk.
A jelentkezők számára immár hagyományosan az Energofish Kft. biztosít a horgászathoz fel-
szerelést. A versenyen csak a kapott horgászbottal, és 2017. évre érvényes állami horgász-, és 
területi jeggyel lehet horgászni. Összesen 100 fő jelentkezését várjuk, ezen túl nem fogadunk el 
nevezést. A versenyre a nevezés díjtalan!
A versenyen a gyermekek csak szülői felügyelettel és felelősségre vehetnek részt.
Állami horgászjegyet váltani és a versenyre jelentkezni csak előzetesen lehet 2017. május 26-
ig az egyesület irodájában (Tiszaújváros Bartók B. út 7) ügyfélfogadási időben (hétfő, szerda, 
péntek 13-17 óráig és kedd, csütörtök 8-12 óráig) vagy a 06-49-343-000 telefonszámon.
A versenyre mindenkit szeretettel várunk.
A verseny támogatói: ENERGOFISH Kft., Tiszaújváros önkormányzata, NAPSUGÁR Hor-
gászbolt, CASTELLO Cukrászda, Zabos Géza Horgász Egyesület.

   Makó Zoltán versenyfelelős

Gyermek horgászok figyelem!
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A Sportcentrum eseményei 
Május 12. (péntek) 

18.30 Phoenix KK- Nagykőrösi Sólymok KE Bajnoki mér-
kőzés    Játékcsarnok

Május 13. (szombat)
10.00 Mazsorett Fesztivál  Játékcsarnok
Asztalitenisz
11.00 TSC II.- Sátoraljaújhely bajnoki mérkőzés  
    Asztalitenisz-csarnok
11.00 TSC II.- Sátoraljaújhely bajnoki mérkőzés  
    Asztalitenisz-csarnok
Labdarúgás
10.00 U13 Bozsik torna     
    Műfüves pálya
10.00 U11 Bozsik torna     
   Füves pálya

Labdarúgás

Megtört a jég! Előre!
A bajnokság 30. fordulójá-
ban az utolsó percben szer-
zett találattal egygólos győ-
zelmet aratott csapatunk a 
BKV Előre együttese ellen.

Termálfürdő FCT - BKV Előre 
1-0 (0-0)

Tiszaújváros: 200 néző. Vezette: Sziget-
vári (Csáky, Nagy)
Tiszaújváros: Tóth - Fodor, Farkas (So-
mogyi), Viscsák, Bussy (Kerekes), Nagy, 
Hussein (Lukács), Orosz, Molnár, Ba-
logh, Kristófi.
BKV Előre: Kara - Csikortás, Sebők, 
Balogh, Csanálosi (Németh), Csepregi 
(Banai), Sánta (Szedlacsek), Nagyházi, 
Lanczkor, Kálmán, Miklósvári.
89. perc. A vendégkapu előterébe beívelt 
labdát Lukács fejelte át a kapus felett, de 
a játékszer a felső lécről kifelé pattant. A 
védők közül Nagy emelkedett ki és a há-
lóba fejelte a pettyest. (1-0)
Ellentétes félidőket produkáltak a csapa-
tok, reálisan értékelve egyik csapat sem 
érdemelt volna győzelmet ezen a napon.
Az első félidőben pontatlanul játszottunk, 
az ellenfél több helyzetet is kialakított.
A második félidőben a cserék jól szálltak 
be a játékba, erővel is jobban bírta csapa-
tunk, de a kapu előtt sajnos igazi helyze-

tet nem sokat sikerült kialakítani.
Az utolsó percben vagy csoda történt, 
vagy csak az elmúlt hetek szerencsétlen-
ségeit kompenzálta Fortuna és a mostaná-
ban gólvágónként funkcionáló Nagy Dá-
vid újra betalált, így begyűjtöttük a három 
pontot!
Gerliczki Máté: Az utolsó pillanatig küz-

dött csapatom és hitt a győzelemben, ami-
nek meg is lett az eredménye. Minden 
győzelmünk után - amiből sajnos tavasz-
szal eddig nem volt sok - ki kell emelnem, 
hogy a stábom és a játékosaim is hihetet-
lenül sok munkát végeznek. Ismét meg-
köszönöm szurkolóink buzdítását, hiszen 
nélkülük nem jött volna össze ez a na-
gyon fontos győzelem.
Batári Csaba: Az első félidőben jól ját-
szottunk, helyzeteket dolgoztunk ki és 
megszerezhettük volna a vezetést is. A 
második félidőben a hazaiak játéka fel-
javult, a mérkőzés végére erőben teljesen 
fölénk nőttek és ezt a fölényt gólra is tud-
ták váltani.
További eredmények
Jászberény - Monor 2-1 
Hajdúböszörmény - Nyírbátor 1-0 
Putnok - Rákosmente 1-6 
Újpest II. - Salgótarján 0-1 
Tállya - DVTK II. 2-1
MTK II. - REAC 2-0
DVSC-DEAC II. - Hatvan 2-1 
ESMTK - KBSC 1-2
Következik a 31. forduló
2017.05.13., szombat, 17:30
Monor - Tiszaújváros 
Rákosmente - Jászberény 
KBSC - Putnok 
Hatvan - ESMTK
2017.05.13., szombat, 18:00
REAC - Hajdúböszörmény 
2017.05.14., vasárnap, 11:00 
DVTK II. - Salgótarján 
2017.05.14., vasárnap, 17:00 
Tállya - MTK II.
2017.05.14., vasárnap, 17:30 
BKV Előre - Újpest II.
Nyírbátor - DVSC-DEAC II.

Góleső

Hétvégi és hétközi fordulóban játszottak 
utánpótlás csapataink. A mérleg 5 győ-
zelem, egy vereség, 36 rúgott és 8 kapott 
gól. Száraz Ádám két mérkőzésen 10 gólt 
szerzett. Gulyás Krisztián a Felsőtárkány-
nak 5-öt, Balogh Gergő 4-et rúgott.
Eredmények:
U19
TFCT - DASE Debrecen 4-2 (2-2)
Gól: Rózsahegyi B. 2, Demkó B., Balog 
D.
Kazincbarcika - TFCT 2-1 (2-0)
Gól: Molcsányi L.
U17
TFCT - DASE Debrecen 12-1 (5-0)
Gól: Száraz Á. 7, Balogh A. 3, Jeviczki 
D., Bányász J.
Kazincbarcika - TFCT 0-3 (0-2)
Gól: Száraz Á. 3
U15
Felsőtárkány - TFCT 1-6 (1-2)
Gól: Balogh G. 4., Tóth S., Majdanics M.
U14
Felsőtárkány - TFCT 2-10 (1-4)
Gól: Gulyás K. 5, Káposzta B., Venglo-
vecz B., Lakatos L., Rontó P.

Kosárlabda

Jöhet a harmadik 
felvonás

Nekik annyira nem fontos a bennmaradás - mond-
ta a Nagykőrös edzője a rájátszás két nyert mecs-
csig tartó odavágón Tiszaújvárosban. A győzelem 
azonban igen. Legalábbis erről tettek tanúbizony-
ságot a Sólymok. 

Nagykőrösi Sólymok KE - Tiszaújvárosi Termálfürdő-Pho-
enix KK 92-90 (13-20, 26-21, 18-23, 24-17, 11-9)

Nagykőrös, 200 néző. V.: Kovács, Radnóti, Menyhárt.
Nagykőrösi Sólymok KE: Mácsai (15/3), Tóth (21/3), Molnár 
(13/3), Fehér (14/6), Kónya (-), Jurászik L. (10/6), Király (5),  
Jurászik G. (-), Kovács S. (14/12), Kovács M. (-)
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK: Kilyén (5/3), Papp 
(22/6), Szabó N. (15/3), Pongrácz (5/3), Hill (11), Magyar (3), 
Pöstényi (17/6), Benőcs D. (12/6).
Nagy elánnal kezdte a Tiszaújváros a két győzelemig tartó pár-
harc második mérkőzését Nagykőrösön. Érezhető volt, nem 
akarják hagyni, hogy az előny után kiegyenlítsen a hazai csapat. 
A tiszaújvárosi vereség - és az edzői nyilatkozat alapján - volt 
olyan vélemény, hogy a Pest megyei csapat a további költségek 
megspórolása végett nem fogja odatenni magát a visszavágón és 
„lemond” a tiszaújvárosi döntő összecsapásról. Az első negyed-
ben úgy tűnt ez igaz is lehet, hiszen szinte azonnal mintegy 10 
pontos előnyt alakított ki a Phoenix, míg a Sólymok csak futot-
tak az eredmény után.  A második negyedben behozta hátrányát 
a hazai csapat, így a félidőre már csak szerény kétpontos veze-
téssel mehetett a Tiszaújváros.
A fordulás után lassan újabb előnyt alakított ki a Phoenix, ami 
a záró játékrészre 10 pontra is meghízott, ám a rendes játékidő 
végére ismét felzárkóztak a Sólymok és Tóth duplája után - bár 
Kilyén még megpróbált pontot szerezni -, 81-81 et mutatott az 
eredményjelző a mérkőzés végén. 
Jöhetett a hosszabbítás. A két csapat az utolsó másodpercig (!) 
fej-fej mellett haladt. Ami ez után következett azt egy helyi 
szemtanú írta le. „Az oldalbedobás után Molnár Mikinél a lab-
da. Befordul, felnéz, elengedi… A hosszabbításban, fél (!) má-
sodperccel a vége előtt. A teremben megáll a levegő… Majd fel-
robban a csarnok! „
A döntés tehát május 12-re marad. 
Szendrey Zsombor: - Nehéz ilyen meccs után nyilatkozni. A ren-
des játékidő végén mi vezettünk, aztán kaptunk egy triplát. A 
hosszabbításban nekik állt a zászló, majd mi egyenlítettünk, vé-
gül a hazai pálya előnye döntött…

Tenisz

Győzelmes 
szezonkezdet

Idegenben és hazai pályán is győzelemmel kezdte a 2017. évi 
bajnokságot a harmadosztályban a TSC tenisz szakosztálya. Az 
első mérkőzésen a Kazincbarcikát győzték le 5-4-re.
Az elmúlt hétvégén a Mivas csapatát fogadták és elsöprő 9-0-s 
győzelmet arattak. A csapat május 13-án Nyíregyházára látogat, 
14-én 10 órakor pedig itthon a mezőny legerősebbjét, a miskol-
ci MEAFC csapatát fogadják a tiszaújvárosi fiúk.
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A kapus a földön, a labda a hálóba tart Nagy fejese után. 

A klubházig szaladtak a fiúk örömükben. 

Klubtag lett Foci
Fodor Péter, az FC Tiszaújváros csapatkapitánya, rangos társaság tagja lett az elmúlt 
hétvégi bajnokin. „Foci” -  a csapaton belül így hívják - 2006-os debütálása óta há-
romszázadszor öltötte magára a tiszaújvárosi mezt. 
Ebben a több mint 10 éves időszakban a csapat szerzett 3 megyei szintű bajnoki cí-
met, egy NB III-as bronzérmet és eljutott a Magyar Kupa legjobb 8 csapata közé is.
Péter ezzel a teljesítménnyel egy nagyon szűk körhöz csatlakozott, hiszen a 300-as 
mérkőzésszámot eddig csak 4 korábbi legendás játékosunknak sikerült elérni.
Bodolai József 1975 és 1992 között 415-ször, Dohány István 1969 és 1986 között 
401-szer, Kapus József 1976 és 1991 között 378-szor, és Járai József 1986 és 2006 
között 300-szor lépett pályára.
A klub a következő gondolatokkal gratulált Péternek:
„Ezúton gratulálunk a klub és a szurkolók nevében a történelmi teljesítményedhez 
és kívánjuk neked, hogy ilyen töretlen lelkesedéssel és példamutató győzni akarás-
sal folytasd nálunk a pályafutásodat, még sok örömet szerezve szurkolóinknak.”
Az emlékplakettet és a virágcsokrot Lukács Flórián elnök és a korábbi háromszáza-
sok adták át az ünnepeltnek.
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