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Triatlonújváros

Sztárok, sportolók a Nagyhéten
Voldemort-ügy

Bíróság előtt
Mengyi Roland

Tegnap a Markó utcai bíróságon megkezdődött a Voldemort
nagyúr néven elhíresült fideszes országgyűlési képviselő és hat
vádlottársának tárgyalássorozata. Az első nap iratismertetéssel
telt. Mengyi a tárgyalás előtt újságíróknak azt nyilatkozta, tévedés amivel vádolják, és nem készül olyan forgatókönyvvel,
ami szerint elítélik. Mengyi nem csekély, általa csak „alkotmányos költségként” említett kenőpénzért cserébe segített volna
100 milliós nagyságrendű uniós pályázati pénzek megszerzésében. A botrányt a 168 óra című hetilap robbantotta ki tavaly augusztusban tanúvallomások és lehallgatási jegyzőkönyvek alapján. Szeptemberben a parlament felfüggesztette a fideszes képviselő mentelmi jogát. Az ügyészség idén áprilisban emelt vádat
Mengyi Roland és hat társa ellen.

Szökőkút, padok, párakapu

A szervezők asztalánál: városvezetők, sportvezetők, főtámogató.
Tiszaújváros ezen a nyáron
ismét a triatlon fővárosa lesz,
hiszen 44 ország, közel 300
versenyzője látogat el a településre.
A 21. ITU Triatlon Világkupát és az ETU
Triatlon Junior Európa-kupát is magába
foglaló július 15-23. között megrendezendő 19. MOL Petrolkémia Triatlon Nagyhét részleteit sajtótájékoztatón ismertették a szervezők a Sportcentrum melletti, nemrégiben szépen felújított „Brigádházban”.
- Településünk - a világon egyedülálló
módon - immáron huszonegyedik éve fogadja megszakítás nélkül világkupa futamon a triatlonsport élvonalába tartozó versenyzőket, tizenkilencedik éve
rendezzük meg a Triatlon Nagyhetet –
mondta Bráz György, Tiszaújváros polgármestere, a Szervező Bizottság társelnöke. - Jogszabályváltozások miatt önkormányzatunk anyagi lehetőségei szűkültek 2017-ben. A Triatlon Nagyhét és a
világkupa futam támogatásáról azonban
nem mondtunk le, költségvetésünkből közösen a MOL Petrolkémiával - a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítvány révén
változatlanul vállaltuk a szükséges források biztosítását. Vállaltuk, mert a tiszaújvárosiak szeretik a sportot, a kultúrát, a
triatlont, a Triatlon Nagyhetet.
- Erős szimbiózisban élünk a várossal.
Sok a közös pont, az egyik ilyen a Tri-

atlon Nagyhét. Fontosnak tartjuk, hogy
ezt az „ikonikus” rendezvényt a város és
a MOL Petrolkémia közös alapítványa kiemelten támogassa. - hangsúlyozta egyebek mellett Huff Zsolt, a MOL Petrolkémia Zrt. vezérigazgatója.
Lehmann Tibor főrendező, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzője, a
Magyar Triatlon Szövetség szakmai alelnöke kiemelte, hogy az elmúlt évekhez
hasonlóan az itteni a szezon egyik legnépesebb ITU Világkupa- és ETU Junior
Európa-kupa futama.
- Valamennyi legutóbbi magyar olimpikon és Ifjúsági olimpikon rajthoz áll
nálunk, kivéve a 2014-es tiszaújvárosi
vk-ezüstérmes Vanek Margitot, aki kismamaként fog szurkolni a helyszínen folytatta a sportvezető.
- Minden alkalommal meg kell emlékeznünk a sportág meghonosítójáról, a világkupa és triatlon nagyhét szellemi atyjáról,
dr. Márkus Gáborról. - mondta dr. Fülöp
György önkormányzati összekötő, Tiszaújváros alpolgármestere. - Köszönet illeti a
családot, hogy tovább viszik az ő örökségét.
Az elmúlt években nem volt semmi gond
a tömegrendezvényeken, melyhez idén is
az kell, hogy mindenki betartsa a közösségi együttélés szabályait és kulturáltan szórakozzon. Ebben az évben egy szelfi-pont
is várja a látogatókat, és utcabútorok teszik
majd otthonosabbá a környezetet. Mottónk:
„A város a te nappalid!”

- A nagy érdeklődés egyik legfőbb oka
az elődöntős-döntős lebonyolítási rendszer, melynek során a legjobbak kétszer teljesíthetik a sprint távot (750 méter úszás, 20 km kerékpározás, 5 km futás). - tudtuk meg Márkus Gergely versenyigazgatótól, a Nemzetközi Triatlon
Szövetség (ITU) sportigazgatójától. Idén Izland iratkozik fel az eddigi résztvevő nemzetek sorába. Lesz egy szíriai
versenyzőnk is, aki menekült státuszban
él Németországban, és nemzetközi szövetségünk Team ITU-programja segíti
versenyzését.
Márkus Balázs, az SZB társelnöke, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnökségi tagjától megtudhattuk, hogy új időpontban,
a július 15-i nyitónapon lesz a Jabil 1/3
Maraton nemzetközi utcai futóverseny,
mely az idei Jabil 3próba szabadidősport
eseménysorozat befejező száma is. A hagyományosan ezreket megmozgató szabadidősport programok mellett „visszatér” a tóátúszással színesített extrém-váltó. A nagyszínpados kulturális programok közül a Tóth Vera-Tóth Gabi, a Hobo és Deák Bill Gyula, Charlie, a Zenevonat LGT-sztárokkal, a Paddy and the
Rats, a Kelemen Kabátban, az Intim Torna Illegál, Korda György és Balázs Klári,
Veréb Tamás és a Mystery Gang fellépését emelhetjük ki, de a KreAktív-színpadon is nagyon nívós együttesek szórakoztatják majd a nagyérdeműt.

Elkészült a Rózsa tér

Új színfoltja lett városunknak, elkészült a Rózsa tér. Szökőkúttal, párakapuval, új padokkal és növényzettel. A műszaki átadás
kedden kezdődött, nemcsak a teret alakították ki, hiszen új parkolókat is építettek, felújították a meglévőket és megoldották a
csapadékvíz-elvezetést is. A beruházás bruttó 76 millió forintba került.

Közlemény

Olefin-2 újraindulás

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a MOL Petrolkémia Zrt.
Olefin-2 üzemének újraindulása 2017. július 12-én elkezdődött.
A technológiai egység ütemezett újraindulása fáklyázással jár
együtt, esetenként intenzív fényhatással és erős hanghatással kísérve.
Környékünk lakóitól a nyugalmuk esetleges megzavarása miatt
ezúton is elnézést kérünk. Megértésüket köszönjük!
MOL Petrolkémia Zrt.

Sokféle

2. oldal

Fokozott rendőri jelenlét

Biztonságban a városban

Június 1-jén megkezdődött
az idegenforgalmi szezon országszerte, így városunkban
is. Minden évben a turisztikai idény egyik fontos feladata, hogy odafigyeljünk értékeinkre, hiszen egy nagyobb
rendezvényen, illetve egy kánikulai napon a strandon sokan összejönnek és nem mindenkinek a pihenés és a kikapcsolódás a célja.
- A tavalyi évhez hasonlóan idén is június 1-től augusztus 31-ig napi szinten jelen van két rendőr kolléga a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő területén.- tudtuk meg Kovács Mátétól, a Tiszaújvárosi
Rendőrkapitányság megbízott rendészeti
osztályvezetőjétől.- Azonban a rendőrség
felhívja a lakosság figyelmet, hogy az ér-

A strandon ügyelnek a rendre.

Rendőrök is biztosítják a helyszínt a Nagyhéten.
tékek megóvása nemcsak a rendőrség feladata, hanem közös célunk. Arra kérjük a
strandolókat, hogy fokozott figyelemmel
védjék tulajdonaikat. A pléddel, törülközővel letakart iratok, pénz, telefonok nincsenek biztonságban! Ne hagyják őrizetlenül
az értékeket! - tette hozzá Kovács Máté.
A hétvégén megkezdődik a Triatlon
Nagyhét. Megtelik a város sportolókkal,
pihenni és szórakozni vágyó vendégekkel. A város életében ez egy nagyon fontos esemény, ugyanakkor kiemelt időszak
a tiszaújvárosi rendőrök számára is.
- A Triatlon Nagyhét alatt fokozott köz-

területi jelenléttel fogjuk a rendezvénysorozatot biztosítani - folytatta a közeljövő
feladatait a megbízott rendészeti osztályvezető. - A Városháztéren idén is Közbiztonsági Pontot állítunk fel, ahol a rendezvények alatt egy rendőr folyamatosan
a lakosság rendelkezésére áll majd. Ezen
kívül a Nagyhét minden napján 16 rendőr
és 2 rendőrkutya fog járőrözni a Városháztéren és a környékén. A megerősített
közterületi szolgálatot a polgárőrök és a
közterület-felügyelet munkatársai is segítik majd.
ema

Évek óta haragban volt édesanyjával

Választás

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot július 16-ig (vasárnapig) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd július 17-től (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent István út
9-11., tel.: 49/340-052) 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		
8-17		
8-12
Remény Gyógyszertár
Tisza Gyógyszertár
8-19
8-20		
8-20

Egyházi hírek

Előzetesben a késes támadó
Július 6-án előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság azt a sajószögedi férfit,
aki késsel támadt 80 éves édesanyjára a
házuk mögötti teraszon. A bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt indult büntetőeljárás ellene.
A gyanúsítás szerint a sajószögedi férfi
előbb többször megütötte anyját seprőnyél-

2017. július 13.

lel, majd nyakon szúrta. A férfi ittas volt
amikor hazaért 2017. július 4-én a kora délutáni órákban, az idős asszony a családi ház
mögötti nyári konyha teraszán, a fotelban
ült amikor a fia rátámadt. Ezután a gyanúsított elindult kifelé az udvarról, miközben
egy kockás rongyba törölte a véres kezét, és
a tőle két méterre álló szomszédok hallatára közölte, hogy „elvágtam a torkát”, majd
megnyugodva visszament a ház udvarára.

A bíróság a bűncselekmény elkövetésének gyanúját megalapozottnak, a gyanúsított előzetes letartóztatását indokoltnak találta. A gyanúsításban szereplő bűncselekmény miatt akár életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható, ez a tény önmagában megalapozza a terhelt szökésének,
elrejtőzésének veszélyét, ezért döntött az
előzetes letartóztatás mellett a bíróság.
Forrás: miskolcitorvenyszek.birosag.hu

Római katolikus

Július hónapban hétköznap nem lesznek misék, szombaton
este 18:00 órakor, vasárnap délelőtt 11:00 órakor tartunk
szentmisét templomunkban. A plébánia iroda nyitva tartása
július hónapban SZÜNETEL. Temetés intézésekor a temetkezési vállalkozónál a plébános telefonszáma elérhető.

Református

Vasárnap Tiszaszederkényben 10:00 és Tiszaújvárosban 11:00
órától lesz istentisztelet.

Görögkatolikus

Pénteken 8:00 Szent Liturgia. Szombaton 17:00 vecsernye.
Vasárnap 10:00 utrenye, 11:00 Szent Liturgia, 17:00 vecsernye. Kedden és szerdán 8:00 Szent Liturgia. Szerdán 17:00
vecsernye.
Templomunk fölszentelésének évfordulóját, címünnepét augusztus 6-án tartjuk (Az Úr színeváltozása ünnepe idén vasárnapra esik). Ünnepünkön Vatamány Sándor atya, egyházközségünk első paróchusa és Szabados Viktor atya, aki Tiszaújvárosból származik, hálát ad pappá szentelésének 25. évfordulóján.
Ez évi máriapócsi zarándoklatunkat augusztus 12-ére tervezzük (szombat). Máriapócson 10 órakor Szent Liturgiát fogunk
végezni. A zarándoklat után továbbmegyünk Nagykárolyba,
ahol megnézzük a felújított Károlyi kastélyt. Az útiköltség
2500 Ft.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Bálint Endre
hosszan tartó súlyos betegség után 80 éves korában
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása
2017. július 15-én (szombat) 11 órakor lesz
a tiszapalkonyai temető ravatalozójában.
Gyászoló család

Ezzel a rejtvénnyel folytatódik júliusi sorozatunk. A megfejtéseket a hónap végén egyben várjuk e-mailben a

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak,
barátoknak, ismerősöknek, akik édesanyánk

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai

Herczeg Zsófia

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István
út 16. címre.

temetésén megjelentek, részvétükkel,
virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család
Fájó szívvel emlékezünk

Tóth János
halálának 3. évfordulóján!
Emléke szívünkben örökre él!
Családja
„Veled együtt volt teljes az életünk,
Hogy elmentél, elvitted örömünk.
Szívedben csak jóság és szeretet,
Szorgalom és munka volt életed.
A fájdalmat leírni nem lehet,
Csak letörölni a könnyeket.”
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk arra a napra,
amikor

Vásári József

három éve eltávozott közülünk.
Emléke szívünkben él.
A gyászoló család
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Utcabútor-csere

Rendszeresen megrongálják a padokat.
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 30 padot, 40 hulladékgyűjtőt, valamint 5 kerékpártárolót szerez be, lecserélendő
az elhasználódott, megrongált utcabútorokat. A beszerzések fedezetéül a cég 3.667 ezer forint önkormányzati támogatást kapott.

Hajdúk Világtalálkozója

Nánásra viszik
hírünket

Aktuális

3. oldal

Szelfipont, wifi hotspot, utcabútor

Érezd magad otthon!

Az elmúlt év végén az Infokommunikációs és Városmarketing Bizottság létrehozásával Tiszaújváros önkormányzata kifejezte azon álláspontját, hogy Tiszaújváros városarculattal kapcsolatos kérdéseit, és ezzel összhangban a
városmarketing eszközök fejlesztését, bővítését kiemelten
fontosnak tartja, a város fizikai és virtuális megjelenésével összefüggésben egyaránt.
A képviselő-testület által elfogadott ütemterv alapján megkezdődött az önkormányzat honlapjainak modernizálása, illetve marketing szempontok szerinti átdolgozása.
A gyógy- és strandfürdő honlapja (www.
termal.tujvaros.hu), valamint a városi weboldal (www.tiszaujvaros.hu) megújítása során jelentős szerepet kaptak a
marketing elemek. (Lásd külön írásunkat lent.) Az egyeztetések eredményeként
új városszlogen születik a városi honlap
publikálásával egyidejűleg: TISZAÚJVÁROS „Érezd magad otthon!”. A szlogen nem csak az új honlapokon, illetve a
későbbi kiadványokon szerepel, hanem
az önkormányzat településmarketinget
érintő döntéseiben is visszaköszönhet az
üzenet.
Erre alapozva, és megvizsgálva a városmarketing eszközök bővítésének lehetséges irányait, továbbá figyelemmel a
város turisztikai jellemzőire, rendezvényeire, egy olyan szabadtéri installáció

Szelfipont is várja majd a látogatókat.
kialakítását, és a nyári szezonban történő kihelyezését hagyta jóvá a testület,
amely összhangban áll az új üzenettel,
segíti annak elfogadását, és amely a városlakókban erősíti a lokálpatrióta szellemet, az idelátogató vendégekben pedig
pozitív benyomást kelt.
A szabadtéri installáció helyszíne az OTP
épülete, a Park Üzletház, valamint a Rendelőintézet által övezett park területe,
ahol egy háromdimenziós betűelemekből
elkészített TISZAÚJVÁROS feliratot állítanak fel, amelyet a továbbiakban „várospontnak”, vagy szelfipontnak is nevezhetünk. A háromdimenziós felirat környezetében utcabútorokat helyeznek ki, ezzel
is hangulatosabbá téve a teret. Az utcabú-

torokkal kialakított „várospont” köztudatba való bevezetését „A város a Te nappalid” szlogennel kívánják elérni.
A fentieken túl a nyári hónapok idejére
vezeték nélküli internetes elérést biztosító wifi hotspotot létesítenek, melyet a Városház téren érhetnek el a felhasználók.
Ezzel a főtéren zajló, nyári nagyrendezvényeken résztvevő közönség és a turisták komfortérzete is jelentősen javulhat.
A képviselő-testület az installáció elkészítéséhez és kihelyezéséhez 1.790 ezer
forintot, a vezeték nélküli internetes hozzáférést nyújtó, wifi hotspot szolgáltatás
biztosításához 210 ezer forintot adott.
F.L.

Átlátható, letisztult, színes
A bokrétások is színesítik majd a műsort.
Hajdúnánás polgármesterének meghívására Tiszaújváros is bemutatkozik az augusztus 4-5. között megrendezendő IV. Hajdúk Világtalálkozóján.
A kétnapos találkozó helyszíne a Hajdúnánási Gyógyfürdő előtti terület. Tiszaújváros a rendezvénysorozat második napján,
augusztus 5-én mutatkozhat be színpadi produkciókkal, illetve
egész nap lehetősége lesz a város turisztikai értékeinek, hagyományainak bemutatására egy-egy standon.
A Derkovits Kulturális Központ által összeállított program és
költségterv figyelembe vette, hogy a rendezvénysorozat fő célja a népi kultúra, a hagyományok bemutatása, továbbá azt, hogy
augusztus 5-én zajlik városunkban a Halászléfőző Fesztivál. A
programtervben színpadi produkcióként városunk amatőr művészeti csoportjai közül a Pántlika és a Kisbocskor Néptáncegyüttes, illetve a Bokréta Citerazenekar és a Mezei Virág Népdalkör, míg a kiegészítő programok között a Guzsalyas Díszítőművészeti Szakkör tagjainak népi játszóháza, krumplilángos kóstolás, illetve a TiszaSzolg 2004 Kft. turisztikai standja szerepel.
A csoportok hajdúnánási bemutatkozásának tervezett költsége
274 ezer forint, mely tartalmazza az étkezési költséget, a csoportok szállítását és a kiegészítő programok anyagköltségeit.
f.l.

Kilépünk a szövetségből

Kisvárosi
érdektelenség

Tiszaújváros az év végével kilép a Kisvárosi Önkormányzatok
Országos Érdekszövetségéből - határozott legutóbbi ülésén a
képviselő-testület.
Tiszaújváros 1990-ben csatlakozott az érdekszövetséghez, részt
vesz a szövetség munkájában és az ezzel kapcsolatos tagdíjfizetési kötelezettségét teljesíti. Az alapszabály megfogalmazza többek között, hogy alapvető cél az országos jelentőségű kérdésekben, illetőleg egyedi állami döntéseknél a véleménynyilvánításon túl az érdekek képviselete, beleértve egy-egy kisváros érdekében való együttes fellépést is.
A szövetség munkáját megvizsgálva a testület arra a megállapításra jutott, hogy nem minden önkormányzat érdekeinek képviselete valósult meg az elmúlt években, évtizedekben, így Tiszaújváros sem profitált az érdekszövetségbeli tagságból, annak ellenére, hogy az éves tagsági díjat rendszeresen határidőben megfizette. Erre tekintettel az önkormányzat a szövetségből
2017. december 31. napjával kilép, tagsági jogviszonyát megszünteti.

Megújuló városi honlapok

Tiszaújváros képviselő-testületének döntése alapján 2017ben 15 db, az önkormányzat által üzemeltetett honlap
újul meg. A modernizáció során az oldalak korszerű külső megjelenést, és átlátható,
könnyen kezelhető struktúrát kapnak.
A változásokról a képviselő-testület legutóbbi ülésén Fridrik-Gál Csenge, a TiszaSzolg 2004 Kft. marketing munkatársa adott tájékoztatást.
A Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő új
honlapja már elkészült, jelenleg a www.
tiszaujvaros.hu, illetve a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu honlapokat „tervezik
újra” és már folynak az egyeztetések a
Sportcentrum oldalának megújításáról is.
- Három fő szempontot vettünk figyelembe a honlapok készítésénél - mondta el lapunknak Fridrik-Gál Csenge. - Napjaink
követelményeinek megfelelően minden
eszközről - így mobiltelefonról és táblagépről is - könnyen elérhetőek az oldalak, struktúrájuk pedig átlátható, logikus
és letisztult. Mindezek mellett különös fi-

A város címerének színei köszönnek vissza a honlapon.
gyelmet fordítottunk arra is, hogy témától függően minél több fotóval és videóval színesítsük a weblapokat.
- Tiszaújváros honlapjánál milyen változások lesznek?
- A www.tiszaujvaros.hu oldalon szerep-

A polgármesteri hivatal honlapja letisztult, közérthető.

lő információkat rendszereztük, szükség
esetén kiegészítettük. A honlap megújítása során természetesen előtérbe kerültek a
marketing szempontok, így a frissített vizuális anyagok mellett új szlogent vezettünk be az oldal publikálásával egyidejűleg: „Érezd magad otthon!” Ehhez az üzenethez illeszkedik a honlap megjelenése
és hangneme is, színvilágában pedig a város címere köszön vissza, a kék és a sárga dominál. A jövőben a kezdőlapon kiemelt helyet kapnak az éppen aktuális rendezvények, valamint városunk hírei is. Az
újdonságok közé sorolható a közel kétszáz
fotót tartalmazó fotógaléria és a városfilm,
az egyes menüpontok alatt pedig további videók színesítik a tartalmat. A www.
varoshaza.tiszaujvaros.hu oldal esetében
szintén a letisztult struktúrára törekedtünk,
arra, hogy az információk könnyen elérhetőek legyenek, illetve a tartalomnak megfelelően itt is próbáltuk színesíteni, illusztrációkkal gazdagítani a megjelenést.
A fent említett két honlapot hamarosan
birtokba vehetik a felhasználók, a következő lépés a Sportcentrum honlapjának
megújítása lesz.
FP

Nyár
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kronika@tiszatv.hu

Látogatás a lengyelországi testvérvárosunkban

Amióta csak meghallottuk a hírt, hogy lehetőséget kapunk testvérvárosunk, a gyönyörű és kellemes hangulatú Swietochlowice meglátogatására, izgatottan vártuk a kirándulás kezdetét. Kissé borús
időben, de annál nagyobb lelkesedéssel
indultunk utunkra 2017. július 1-jén a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola és a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium tanulói.
Már útközben is rengeteg szép és történelmi szempontból is különleges hellyel
találkoztunk, többek között a szepesi várral, valamint a Tátra vonulataiban is gyönyörködhettünk. Megérkezve örömmel
tapasztaltuk, hogy milyen nagy lelkesedéssel és izgalommal fogadtak bennünket
a swietochlowicei gyerekek, illetve tanáraik. Sok időt töltöttünk velük, miközben
bebarangoltuk a sziléziai vidéket, ez idő
alatt szoros barátságok is kötődtek. Kirándulásunk alatt lehetőségünk volt ellátogatni a swietochlowicei városházára is,
ahol az alpolgármester úr is szívélyesen
üdvözölt minket, valamint ajándékokkal
is kedveskedtek nekünk.
Programjaink egyik fő központja a sziléziai park volt, amit először a fölötte haladó libegőről, majd közelebbről, különböző részeit bejárva is megcsodálhattunk.
Jártunk az állatkertben, a vidámparkban
és a csodálatos Rosariumban is, ahol rengetegféle színes és illatos rózsát láthattunk. Persze mindemellett részt vettünk
különböző kulturális programokon is.
Egyik legérdekesebb programjaink közé
tartozott a sziléziai felkelés emlékére ál-

Katolikus iskolások és eötvösösök közös látogatást tettek.
lított múzeum meglátogatása, ahol megismerkedhettünk a vidék, illetve azon belül is Swietochlowice történelmével az
1920-as évekig visszamenően. Ezen kívül megcsodálhattuk még a pszczynai palotát is. A kirándulás folyamán hangulatos éttermekbe is ellátogattunk és megismerkedtünk a lengyel konyha különlegességeivel. Megkóstolhattuk például a
zurek nevű levest is, de sokféle lengyel
süteménnyel is találkoztunk.
Utolsó napunkon szomorúan eszméltünk
rá, hogy sajnos elérkezett a búcsú ideje.
Meghitt tábortűz mellett vettünk könnyes
búcsút a swietochlowicei gyerekektől és
tanáraiktól, akikkel kapcsolatunk addigra nagyon szorossá vált. Sokakkal közülük azóta is tartjuk a kapcsolatot, ezért a

rengeteg élmény mellett sok új barátra is
szert tettünk.
Azt hiszem, mindenki nevében beszélhetek, ha azt mondom, hogy nagyon jól
éreztük magunkat, csodálatos élményekkel, barátokkal és sok-sok történelmi információval lettünk gazdagabbak.
Köszönjük a kísérő pedagógusok odaadó
munkáját, illetve a buszsofőröknek, hogy
hozzájárultak a kirándulás sikeréhez és jó
hangulatához.
Emellett természetesen nagyon hálásak
vagyunk, és köszönjük szépen Tiszaújváros Város Önkormányzatának, hogy lehetővé tették nekünk ezt a feledhetetlen
a kirándulást.
Kelemen Alíz,
9.ny osztályos tanuló

2017. július 13.

Táborok a katolikus iskolásoknak

Egészségmegőrző
nyári napközi

A résztvevők tartalmasan, és főként jó levegőn töltötték
idejüket.
Június 26 és 30. között gazdag programban volt része a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 74 táborozójának. A diákok felfedezhették a természet kincseinek gyógyító, egészségmegőrző hatását. Természetgyógyásszal, gyermekorvossal, kozmetológussal beszélgethettek a gyógyteák hatásairól, a vírusok elleni védettségről, a bőrápolásról. Táncház, közös
éneklés, kézműves műhely, foci, teakóstolgató tarkította a programot. A táborozók keresztény közösségét erősítette lélekben,
hitben a Máriabesnyő Nemzeti Kegyhely megtekintése. A bükki
túra az erdei állat- és növényvilággal, a tiszaszederkényi kerékpártúra településünk múltjával, népi hagyományokkal, a cserkészek a számháború izgalmaival ismertették meg diákjainkat. A
hét alatt a mosoly, a vidámság, az összetartozás érzése volt jellemző, s bátran kimondhatjuk: itt minden diák és pedagógus nagyon jól érezte magát.
Orbán Mónika és Zákány Ferencné pedagógusok

Vöröskeresztes tábor adományokból

Állatkerti kirándulás és tábortűz

Idén is megtartotta a Magyar Vöröskereszt Dél- Borsod Területi Szervezete a tarcali nyári tábort nehéz helyzetben élő gyerekek számára.
Huszonkilenc nehéz sorban élő kisgyermek táborozhatott Tarcalon július 3-tól
7-ig. A nappali programokhoz házigazdaként tarcali gyermekek is csatlakoztak.
Az ellátás és a heti program ingyenes volt
résztvevők számára.
A települési önkormányzatok javaslatai
alapján választották ki a táborozókat, így
Tiszaújvárosból, Hejőpapiról és Tarcalról
érkeztek 8 - 15 éves korú gyermekek a táborba.
A táborlakók megtekintették Tarcal néhány fő nevezetességét, az Áldó Krisztus szobrot a hozzá vezető sétánnyal. A
héten Nyíregyházán állatkerti látogatásra és strandolásra is volt lehetőség. Meglepetés vendégként ellátogatott a táborba
a „Középsuli” c. sorozat négy szereplője
akik műsort is adtak a gyerekeknek. A tábor egész ideje alatt a játék, az önfeledt
kikapcsolódás, a közös élmények szerzése állt a középpontban, de a Vöröskereszt
eszmeiségével, céljaival, és fő feladataival is megismerkedhettek a gyerekek. A
záró esten tábortűzzel, vidám énekléssel

Sportolással telt a szünidő.

Sport napközi

Az idei nyáron ismételten sport napköziben pihenhették ki a tanév fáradalmait a gyerekek.
A napközis táborban a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola diákjai mellett érkeztek más iskolákból is gyerekek. A két hét alatt 55 gyermek táborozott a strandon. Délelőtt
tenisz illetve úszás oktatáson vettek részt a gyerekek, ebéd után
strandfoci, csúszdázás, fürdőzés volt a program. A tábor végén
minden gyermek élményekkel és lebarnulva tért haza.
Nemes Nándor, Császár Zoltán pedagógusok

Jókedvűen telt és úgy is zárult a tábor.
és fájó szívvel vettek búcsút egymástól.
A megkeresett vállalkozások önzetlenül ajánlották fel ismét a támogatásukat. A gyerekek számára a szállást a Mária Zarándokház biztosította, a kedvezményes ellátásáról Tarcal Község Önkormányzata, a helyi vállalkozások és magánszemélyek is gondoskodtak. A táboroztatás valamennyi költségét adományokból teremtette elő a területi szervezet, ezért külön köszönet jár a következő

vállalkozásoknak nagylelkű felajánlásaikért, melyek nélkül a tábor nem valósulhatott volna meg: Inno-Comp Kft., T-Forex Kft., Ecomissio Kft., Narádi Invest
Kft., Cordys Holding, Balogh Sándor
Alapítvány, Global Protect Kft., Viktori
Kft., Whist Kft., Formadó Bt., Berg Design Kft., Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület. Tarcal Község Önkormányzata.
Magyar Vöröskereszt
Dél-borsod Területi Szervezete

Nyerhetnek a véradók

A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat
idén közös véradókampányt indított „Nyári feltöltődés? Tölts
fel másokat is! Adj vért!” címmel.
Mindenki, aki nyár végéig vért ad és regisztrálja az ott kapott
egyedi kódot a www.veradas.hu/nyar oldalon, a segítségnyújtás nagyszerű érzése mellett megnyerheti az értékes heti és havi nyeremények egyikét, valamint az IBUSZ jóvoltából egy
egyhetes, kétszemélyes tengerparti utazás is gazdára talál.
A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat azt
reméli, hogy a kampánnyal sok új véradót tudnak majd mozgósítani, és a támogatók által felajánlott minőségi borválogatásokkal, borkóstolókkal, koncert- és múzeumbelépőkkel, belföldi utazásokkal és a főnyereményként biztosított külföldi
nyaralással a véradók is feltöltődhetnek majd.

A fődíj egy tengerparti nyaralás.

A megye legerősebb tűzoltója

Tiszaújvárosi siker
Ózdon

Első alkalommal rendezték meg a hat versenyszámból álló megmérettetést az Ózdi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság szervezésében.
A megmérettetést a városi strand területén tartották, ahol tizenöt
elszánt versenyző állt rajtvonalhoz. A tűzoltóknak hat versenyszámot kellett teljesíteniük. Az embert próbáló feladatok között
szerepelt gépjárműhúzás, gumiabroncs átfordítás, hordócipelés,
porral oltó tartás, homokkal töltött zsákok pakolása és kerettel
történő súlyemelés is. A rendezvényt Gyuricska István erőemelő
világbajnok és tanítványainak súlyzós edzések módszertani bemutatója, valamint a „The Colors” együttes koncertje színesítette. A jó hangulatú, egyben kimerítő versenyt közös ebéddel zárták a tűzoltók.
Eredmények:
I. helyezett: Juhász Péter (Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság)
II. helyezett: Farkas János (Encsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság)
III. helyezett Lenkó István (Szendrői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság)
Forrás: baz.katved.hu
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Kísérletek, előadások, látogatások

Gyermekeink
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Szünidei gyermekétkeztetés

Kémiáról, máshogy Kevesen igénylik, még kevesebben esznek

Nem étkezéshez, kísérletezéshez készülődnek.
A jó szakember utánpótlás fontos a MOL Petrolkémia Zrt. (MPK) számára, ezért nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás nevelésre. Legutóbb speciális tábort hirdettek eötvösös diákoknak a Laza plázában.
- A kémia maga a varázslat, a kémiával nagyon sok jó dolgot lehet csinálni, de mindenképpen meg kell tanulni hozzá az alapokat, ebből kaptok itt ebben a három napban ízelítőt. - így köszöntötte Huff Zsolt vezérigazgató a diákokat.
A labormunka bemutatása, érdekes előadások és kísérletek, ezek
szerepeltek a programban. A MOL Petrolkémia területére is ellátogattak, hogy testközelből is megismerjék a diákok a folyamatokat.
- A középiskolai oktatásban az óraszámok miatt a természettudományos képzés nem ad elég módot arra, hogy kísérletezzenek
- mondta Némethné Dr. Sóvágó Judit, az MPK szakmai oktatási tanácsadója. - Mi más szemszögből szeretnénk a kémiát népszerűsíteni a gyerekek körében. Szerencsére a gimnázium fogadókész volt, kihirdették és egy nap alatt fel is töltöttük a keretet.
Direkt csak kiscsoportos - 12 fős - tábort terveztek, hiszen évek
óta ez az első ilyen jellegű esemény. A diákokkal egyeztetve jelölték ki a három napot, ami mindenkinek jó, ám saját bevallásuk szerint lehet, hogy a szűk időkeret miatt kicsit zsúfolt lett a
program. Az első napot a MOL petrolkémia bemutatkozó napjának szánták, különböző bemutatókra és gyárlátogatásra, a többi
napon pedig az élmények megszerzésére helyezték a hangsúlyt.
- Kémia szakosként jó lehetőségnek láttam ezt a tábort – mondta el a 12.-es Orbán Gréta –, másrészt érdekel, hogy az MPK
hogy működik. Igaz, én gyógyszerész szeretnék lenni, ezért érdekel a kémia.
A diákok abban megegyeztek, hogy annak, aki fogékony és érdeklődő a kémia iránt, igazán jó szórakozás az MPK kémiatábora.
- Hetedik óta érdeklődöm a kémia iránt – mondta a másik résztvevő, a 11.-es Gere Áron. - Nagyon érdekesnek tartottam ezt a
lehetőséget, igaz én is gyógyszerésznek készülök, de nem hagytam volna ki.
Nem csak a diákok profitálnak a táborból. A MOL Petrolkémia
érthetően, a jól képzett szakemberek alkalmazásában érdekelt.
A duális képzés - mely során az iskolai képzés mellett a tanulók cégeknél végzik el a gyakorlatot némi ellenszolgáltatás fejében - ősszel indul az MPK-ban. Ez az egyik lehetőség a tehetséges szakemberek felfedezésére, a másik pedig az olyan tábor, ahol a kémiában és a cégnél adódó lehetőségeket ismerhetik meg a diákok, akik talán egyszer mint szakképzett szakemberek visszatérnek.
- Vezető vegyipari vállalat vagyunk - mondta el a tábor vezetője
Némethné Dr. Sóvágó Judit. - Ahhoz, hogy ezek a technológiák
biztonságosan és szakszerűen működjenek, kell a jó munkaerő.
Mi hosszú távon gondolkodunk, a jövőt építjük.
Éppen ezért nem csak a középiskolások, hanem az általános iskolások, pályaorientációját is tervezik. Ennek próbája volt, hogy
a második napon a MOLekula Játszóházba már két kisdiák is
meghívást kapott, hogy kiderüljön, ezt a korosztályt mennyire érdekli a kémiai kísérletek világa. A tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon érdeklődőek a fiatalabb tanulók is. Ennek fényében nem lenne meglepő, ha a jövőben nem csak a középiskolások hanem az általános iskolások számára is szerveznének tábort.
borza

Vajon mi történik majd?

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal idén nyáron is biztosít napi egyszeri meleg ételt
a Tiszaújvárosban lakó halmozottan hátrányos helyzetű,
illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő általános-és középiskolás kiskorú gyerekek részére.
Az ingyenes étkeztetést a teljes nyári szünetben folyamatosan lehet kérelmezni.
- Az a jellemző, hogy az igénylők június
közepétől augusztus végéig veszik igénybe a szolgáltatást. - tudtuk meg Dr. Simon
Adrienntől, a Tiszaújvárosi Polgármesteri
Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociálisés Sport Osztály vezetőhelyettesétől.- Eddig összesen 19 kérelem érkezett a hivatalba, ők mind a 19-en megkapták a jogosultságot. Mivel az igény a vakáció idején folyamatosan benyújtható, ez a szám
természetesen változhat. A 19 igénylőből 15-en egész nyárra kérték az ellátást,
4 gyermek ebédjét pedig csak bizonyos
időszakokra kérték a szülők.
- Már 19 jelentkező is nagyon kevés, hiszen sokkal többen lennének jogosultak az

Fontos a napi egyszeri melegétel.
ingyenes szünidei étkezésre - nyilatkozta lapunknak Zsipi Imréné a Tiszaújvárosi
Intézményműködtető Központ közétkeztetési csoport vezetője. - Például július első hetére a Központi Étteremhez 10 igény
érkezett, majd összesen hárman jöttek el
ebédelni. Tiszaszederkényben az „Esély”
Napközi Otthonban jobb a helyzet, mert

ott nyolcan igényeltek ebédet, ők jönnek is
minden nap. Ennek az alacsony létszámnak az az oka, hogy 2015 óta nem lehet
ételhordóban elvinni az ebédet, csak helyben fogyasztható el. Összehasonlításképpen 2015 előtt, nyaranta 150-160 fő vette
igénybe a nyári szünidei gyermekétkezést.
ema

Illemtan, protokoll

Utazás gyermekkel - földön, vízen, levegőben

Elérkezett a nyár, a várva várt vakáció,
amikor a család elindul egy kiszemelt pihenőhely felé. Ám ahhoz, hogy valóban
kikapcsolódás legyen, alaposan tervezzük
meg, főleg, ha kisebb gyermek is van a
családban.
Az autóval ellentétben, ahol csak nekünk
kell tolerálni a gyermekünket, repülőgépen,
hajón, vonaton, buszon kellemetlen viselkedése már a többi utasra is hatással van.
A vakáció előtt szánjunk időt arra, hogy
felkészítjük a gyermeket és magunkat is
az utazásra:
Ha még nem utazott repülővel, vagy más
közlekedési eszközzel hosszabb úton,
magyarázzuk el neki, hogy kevés lesz a
hely és oda kell majd ülnie, ahova a jegye szól. Mondjuk el, hogy mire számíthat, hogy néz ki egy repülőgép belseje,
milyen hangokat fog hallani és, hogy milyen viselkedést várunk el tőle.
Érkezzünk időben a repülőtérre illetve a pályaudvarra, nem hiányzik a plusz
stressz, hogy esetleg lekéssük a járatot. Beszállás előtt engedjük szaladgálni,
amennyit csak akar, hogy kicsit kifáradjon. Utazásra kényelmes ruhát adjunk a
gyermekre, készüljünk több réteggel.
Magyarázzuk el, hogy csendesen kell majd
beszélgetni, hogy ne zavarjuk meg a többiek nyugalmát. Kérjünk a folyosó mellé helyet, jól jön majd, amikor a gyerek a 15. alkalommal készül kimenni a WC-re.
A repülőutakon felszállás után érdemes
adni a gyerekeknek egy-egy nyalókát, rágót, azzal elég sokáig remekül elszórakoznak. Ám túl sok rágcsálnivalót ne adjunk, nehogy rosszul legyen. Legyünk tekintettel utazótársainkra és a nassolnivalók összekészítésekor kerüljük azokat,

Egy kézfogás, és máris nagyobb a biztonság.
amelyeknek erős az illatuk, vagy elfo- kell tartani, hogy gyermekkel vagyunk.
gyasztásuk kellemetlen zajjal járna.
Ilyenkor ideális lehet olyan szállodák kiEgy ideig a gyerekek elnézelődnek, sok az választása, amelyek gyermekbarátok, a
újdonság, de főleg hosszú utak esetén gon- területükön számos szórakozási lehetődoskodnunk kell a szórakoztatásukról. Ké- séggel kicsiknek és nagyoknak egyaránt,
szítsünk be az útra könyvet, színezőt, kis- úszómesterrel a medence partján, leheméretű játékot, matricákat. Meglepetés- tőleg saját tengerparttal. Ezek a szálloként vegyünk új dolgokat, apróságokat, dák ráadásul kínálnak olyan csomagokat
amiket egyenként adjunk oda az út során.
is, amellyel mindent összeszámolva akár
Leszálláskor a fülfájást enyhítendő az idő- kedvezőbb áron is nyaralhatunk.
sebb gyerekeknek adjunk rágót, a kicsik- Ha gyermekünkkel megyünk nyaralni, fokel versenyezzünk, hogy ki tud nagyobbat kozottan figyelnünk kell arra, hogy minden
ásítani, a babákat pedig itassuk meg.
el legyen pakolva, az alvó mackótól kezdve
Eszünkbe ne jusson leszedálni a gyerme- a különböző készítményeken át egészen az
ket utazás előtt. A türelmetlen, kellemet- elmaradhatatlan strandjátékokig. Bizonyálenkedő utazótársakat kérjük meg, hogy ra ismerős az a helyzet, amikor csemeténk
legyenek egy kicsit toleránsak, és ha mi az egész játszószobát elpakolná. Mit teheutazunk gyermek nélkül, egy bátorító, tünk ilyenkor? Például vonjuk be őt a pakokedves, megértő mosoly az anyuka irá- lásba, adjunk neki egy kisebb utazótáskát és
nyába sokat segíthet.
magyarázzuk el, hogy bármit elhozhat, amit
A célállomás kiválasztásánál is szem előtt szeretne, csak férjen be a kis táskájába. Így
rajta múlik, melyik játékát választja, közben
részese a készülődésnek is.
Amikor megérkeztünk a kiszemelt helyre,
kérdezzük meg őt is a napi program megtervezésekor. Ha van olyan program, ami
őt nem érdekli - pl. múzeumok látogatása -, akkor, ha lehetséges, oda ne vigyük
magunkkal. Hiába tehet szert új ismeretekre, de várhatóan jobban érzi majd magát a
szállodai játszóházban a többi gyerekkel
és természetesen megfelelő felügyelettel.
Mi pedig szabadon megnézhetjük a kulturális értékeket anélkül, hogy valaki fagyiért könyörögne. Természetesen a nyaralás
nagy része teljen közös programokkal, hiszen a cél itt is az, hogy a család együtt legyen, örömmel és kikapcsolódással.
Forrás: Etikett iskola
Hosszú utakra feltétlen vigyük a kedvenceket. 		
Fotók: internet
Medina

Sport

6. oldal

Hankó nyerte a „Vasi Vasembert”

Hankó Dávid révén tiszaújvárosi siker született a
július 8-án, Szombathelyen megrendezett XXXIII.
Vasi Vasember olimpiai távú országos triatlon versenyen.
Az 1500 méteres úszásban 18:10 perces idővel a bajai
színeket képviselő Czigány András bizonyult a leg�gyorsabbnak, 5 másodperccel megelőzve a többszörös középtávú országos bajnok tiszaújvárosi Hankó
Dávidot. Az úszásban 4:23 perc hátrányt összeszedő
ironman bajnok, a szegedi Major József hiába tekerte
a legjobb kerékpáros időt, 54:41 percet 40 km-en, ez
csak arra volt elegendő, hogy megerősítse helyét a dobogó harmadik fokán. Az ezüstérmes pozíciót a harmadik legjobb úszást produkáló újpesti Petsuk Zoltán
„bérelte” ki a középső szám közben, melyet a verseny
végéig meg is őrzött. A bombaformát mutató Hankó
a kerékpározás közben ellenállhatatlanul tört az élre,
a befejező 10 km-es futás során pedig tovább növelte
előnyét, így végül fölényes győzelmet aratott.

2017. július 13.

Jabil 1/3 Maraton – 3. próba
Ideje: 2017. július 15. (szombat)
Helye: Tiszaújváros, Városközpont
Program:
11:30-15:00 Helyszíni nevezés. Rajtszám és chipek felvétele.
16:00 Rajt
Beérkezés után a pontok bepecsételése a próbafüzetbe.
20:30 Eredményhirdetés
Távok:
egyéni:		
14 km		
6 pont (szintidő: 120 perc)
egyéni:		
7 km		
4 pont
egyéni:		
3,5 km		
3 pont
váltó:		
2 x 7 km		
4 pont
váltó: 		
4 x 3,5 km
3 pont

A dobogó legfelső fokán a tiszaújvárosi győztes.
Eredmények
Férfi abszolút: 1. Hankó Dávid (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 1:51:51, 2. Petsuk Zoltán (UTE-Merida)
1:55:16, 3. Major József (SZESE) 1:57:17.

Sárkányhajó

Rakusz Éva Európa-bajnok!

A 10 üléses hajók 200 méteres versenyszámában a szegedi Maty-éren zajló nemzetközi és klub sárkányhajó Európa-bajnokság első napján aranyérmet szerzett Vaskuti István Óbudai Sárkányai csapat tagjaként Rakusz Éva
(a képen bal szélen) a Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület társadalmi elnöke, klubcsapat Európa Bajnokságban
valamint női masters kategóriában is.
Az eredményt különösen értékessé teszi, hogy ezen a távon, és ebben a hajóosztályban csak az ő egységük tudott a magyar küldöttségek közül aranyérmet szerezni.

Forgalomkorlátozások, útlezárások
Tisztelt Városlakók!
A tiszaújvárosi 19. Triatlon Nagyhét ideje alatt az idén is számítani kell időszakos útlezárásokra és parkolási
korlátozásokra, amelyhez ezúton is kérjük szíves megértésüket és támogatásukat!
A Szent István úton található Tisza ABC melletti nagy parkolót 2017. július 14-én, pénteken 8 órától 2017.
július 24-én, hétfőn 22 óráig nem tudják igénybe venni az autósok, hiszen ott alakítják ki és működtetik a Játszóházat.
Július 15-én, szombaton 16:00-kor kezdődik a Jabil 1/3 Maraton, melynek útvonala a következő: Szent István
út - (gyülekezés 15:00-tól a Szent István úton ) - Bartók B. út – Ifjúsági parkot körülvevő járda– Bethlen G.
út – Rózsa út –Posta járda – híd előtt Tó part alsó járda körbe –híd másik végén vissza járda Sörpatika felé –
Szent István út . A Szent István úton félpályás útzár 2017. július 15-én 15:00-tól 19:00-ig. Parkolási tilalom
lép életbe a Szent István úton 12 órától 19 óráig a Piactól a Sörpatika közötti részen.
A Szent István úton a verseny a Dísztó felé eső két sávot veszi igénybe, a másik két sávon rendőri irányítás
mellett folyamatosan haladhat a forgalom egy irányba. A verseny legkésőbb 19:30-ra befejeződik.
A versenyközpont építése miatt a Bethlen Gábor út zsákutcává alakul a Bartók Béla út és a piac bejárata közötti szakaszon előreláthatólag az alábbi időpontokban: 2017. július 19-20-án (szerdán-csütörtökön) 7 és 16
óra között, valamint az elbontásnál július 25-én (kedd) 7 és 16 óra között. A lehetőségekhez képest a korlátozások rövidülhetnek. Ezen időszakokon túl a Bethlen Gábor úton 3,8m-es magasságkorlátozás lép életbe július 19. (szerda) 16 óra és július 25. (kedd) 16 óra között.
Július 22-én, szombaton a program a 21. ITU Triatlon Világkupa és az ETU Triatlon Junior Európa-kupa selejtezőivel folytatódik. Ezen a napon a kerékpárpálya a Kazinczy Ferenc út (Építők útja és Rózsa út közötti rövid szakasz) - Bethlen Gábor út – Lévay József út – Szent István út – Örösi út (Kesznyéten irányába) útvonalon halad, a futópálya a Kazinczy Ferenc út – Bartók Béla út – Ifjúsági Park – Bethlen Gábor út érintésével. Útlezárásokra 12:30 és 18:30 között kell számítani, amit időlegesen feloldunk várhatóan 14 és 15 óra
között. Folyamatos áthaladás biztosított a gépkocsik részére a kertváros két része között a Margit-sétányon a
verseny teljes időtartama alatt. Parkolási tilalom lép életbe 12 órától egészen 18 óráig a Kazinczy Ferenc úton
(Építők útja és Rózsa út közötti rövid szakasz), a Bethlen Gábor úton és a Szent István úton (a Lévay József
út és a Templom út közötti szakaszon).
Július 23-án, vasárnap a Magyar Utánpótlás Gála, az ETU Triatlon Junior Európa-kupa, majd a 21. ITU Triatlon Világkupa döntőit láthatják az érdeklődők. Ezen a napon a kerékpáros- és futópályát a Bethlen Gábor út
– Lévay József út (Bethlen Gábor út és Zita út közötti szakaszon) – Szent István út – Bartók Béla út – Bethlen
Gábor út érintésével jelöltük ki. A versenyek 9:00-18:00 óra között folynak. A Szent István úton a verseny a
Dísztó felé eső két sávot veszi igénybe, a másik két sávon rendőri irányítás mellett folyamatosan haladhat a
forgalom. Parkolási tilalom lép életbe reggel 7 órától 18 óráig a Bethlen Gábor úton és a Szent István úton (a
Lévay József út és a Bartók Béla út közötti szakaszon a Dísztó felé eső 2 sávban).
Amennyiben a parkolási tilalom ellenére a versenypályán gépjármű marad, azt a tilalom kezdetének idejétől
a legközelebbi parkolóba szállítjuk el. Mivel ez komoly terhet jelent a rendezők részére, együttműködésükre
az idei évben is feltétlenül számítunk!
Megértésükben bízva, tisztelettel:
Lehmann Tibor főrendező, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnöke
Márkus Balázs, a Szervező Bizottság társelnöke

Nevezés, nevezési díjak:
Nevezési lapok a www.tiszatriatlon.hu oldalról letölthetők.
A Jabil Circuit Magyarország Kft. dolgozói részére a nevezés ingyenes.
A Jabil 3Próba próbafüzettel rendelkezők (melyet az előző próbákon lehetett kiváltani) részére is a nevezés ingyenes.
Részvételi szándék esetén nevezni (nevezési lapot kitölteni) annak is kell aki az ingyenes nevezési feltételeknek megfelel!
		
Előnevezési díj
Helyszíni nevezési díj
egyéni (14 km):		
3.000 Ft		
4.500 Ft
egyéni (7 km):		
2.000 Ft		
3.000 Ft		
egyéni (3,5 km):		
1.000 Ft		
1.500 Ft		
váltó (2 x 7 km):		
2.000 Ft/fő
3.000 Ft/fő
váltó (4 x 3,5 km):
1.000 Ft/fő
1.500 Ft/fő
Az időméréshez szükséges CHIP kauciója: 1000 Ft, mely a verseny végén a chip
leadásával visszafizetésre kerül.
Kérünk mindenkit, a kaució helyszínen történő megfizetésére készüljön ennek
megfelelő készpénzzel.
Nevezni már csak a verseny napján, a verseny helyszínén lehet.
Indulni csak egy távon lehet.
Díjazás:
Egyéni (csak a 14 km-es távon indulók):
Női		
Férfi
Helyezés
I.		
50.000 Ft
50.000 Ft
II.		
30.000 Ft
30.000 Ft
III.		
25.000 Ft
25.000 Ft
IV.		
-		
20.000 Ft
V.		
-		
15.000 Ft
VI.		
-		
10.000 Ft
Váltó:
Helyezés
4 x 3,5 km
2 x 7 km
I.		
40.000 Ft
20.000 Ft
II.		
30.000 Ft
15.000 Ft
III.		
16.000 Ft
8.000 Ft
Minden célba érkező a verseny emblémázott pólóját kapja ajándékba.
Továbbá kisorsolnak a helyszínen a próbát teljesítő Jabil dolgozók között 5 db
meglepetés ajándékot.
Jabil 3Próba ajándéksorsolás
2017. július 15-én (szombaton) a harmadik próba után a 12 pontot vagy annál többet teljesítők között értékes sportszer-ajándékcsomagokat sorsolnak ki.
A legalább 15 pontot gyűjtők között 2 fődíjat sorsolnak ki - egyet a Jabil-os és
egyet az összes többi résztvevő között
Fődíjak:
2 személyre szóló WELLNESS hétvége félpanziós ellátással
Információ
Tiszaújvárosi Triatlon Klub
Tel: 49/540-094, +36 30 645-2746 • e-mail: tiszaujvaros@triatlon.t-online.hu •
www.tiszatriatlon.hu

Új útvonalon a Jabil 1/3
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A Derkovits Kulturális
Központ programja
Derkovits Kulturális Központ
Derkó Minigaléria
TABLÓK - kiállítás a tiszaújvárosi nevelési intézmények
végzős osztályainak tablóiból
Helyszín: a kulturális központ aulája és félemelete

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Lakberendezési stílusok - kamarakiállítás
A kiállítás 2017. augusztus 31-ig látható.
Helyszín: a könyvtár földszintje

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Július 18. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit
Helyszín: Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár

Kultúra

7. oldal

Jótékonysági orgonakoncert

A kesznyéteni templomért

Jótékonysági koncertet rendeztek a kesznyéteni református templom felújításáért.
Sztahura Ágnes orgonaművész a tiszaújvárosi református templomban mutatta meg
tehetségét a mintegy háromszáz fős közönség előtt.
Sztahura Ágnes hétévesen kezdett el zenével foglalkozni Tiszaújvárosban, ahol
tanárai felismerték érzékenységét, tehetségét. Később a miskolci Fazekas utcai általános iskola zenetagozatán tanult,
majd a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, orgona-egyházzene szakon. Egyetemi tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen folytatta, orgonaművész-tanár és egyházzenész
szakon. Tiszaújvárosi koncertjén Bach,
Liszt, Vivaldi dallamai is felcsendültek. A
koncert bevétele teljes egészében a kesznyéteni református templom felújítását
szolgálja majd.
Az 1908-ban épült templomot már több
mint tíz éve nem tudja használni a gyülekezet. A tető omladozik, a falak átáztak. A
legfontosabb most a tető- és födémszerkezet cseréje, hogy megállítsák a további

Telt ház volt a jótékonysági koncerten.
beázásokat. A helyi gyülekezet mindent
megtesz temploma helyreállításáért, bált
szerveztek, gyűjtéseket tartanak.
- Több mint harmincmillió forint áll már
rendelkezésünkre - mondta el lapunknak Nagy István Károly lelkész -, az orgonakoncerten 710 ezer forint gyűlt ös�sze, nagyon szép élmény volt, sokan el-

A Tisza TV műsora

Július 13., csütörtök
9:00 Mamma Mia! a Sodrás színtársulat előadásában
(ismétlés)
Július 15., szombat
21:30 Triatlon TV
Július 16., vasárnap
21:30 Triatlon TV
Július 17., hétfő
21:30 Triatlon TV
Július 18., kedd
21:30 Triatlon TV
Július 19., szerda
21:30 Triatlon TV
Július 20., csütörtök
21:30 Triatlon TV

Nyári könyvtári nyitvatartás

A Hamvas Béla Városi Könyvtár JÚLIUS 1-TŐL AUGUSZTUS 31-ig SZOMBATI NAPOKON ZÁRVA TART!
A központi könyvtár (Tiszaújváros, Széchenyi út 37.)
JÚLIUS 17 – 31-IG ZÁRVA TART.
A könyvtári szolgáltatások ebben az időszakban a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocskai út 33.) vehetők igénybe.

Hipp, hopp, jön VUK!
Kedves Gyerekek, Kedves Szülők!
A Triatlon Nagyhéten, a város napján ismét egy kedves mesefigurát varázsolunk a térre. Talán a szülők emlékeznek Vukra, a
kis rókára, akinek számos kalandját megnézhettük annak idején a rajzfilmben. De ez már régen volt, ezért újra elhozzuk Vuk
történetét, hogy a gyerekek se maradjanak ki belőle. A Vuk Nap
előtt, július 19-én, szerdán, délelőtt 10.00 órától ajándék matinéra várunk benneteket, levetítjük a nemrég felújított rajzfilmet
a Derkovits Kulturális Központ konferenciatermében.
A terem 100 fő befogadására alkalmas, ezért az első 100 fő regisztrációját tudjuk elfogadni. Jelentkezni a vukrajzfilm@gmail.com email címen, illetve a Tisza Média Kft. bejáratánál lévő
(3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.) levelesládába bedobott
levélben lehet. A jelentkezésnél kérjük, hogy tüntessétek fel elérhetőségeiteket, hogy értesíteni tudjunk benneteket, hogy bejutottatok-e a 100 néző közé, valamint, hogy hány darab jegyet
szeretnétek igényelni. A jelentkezési határidő: július 14., 12 óra.
Tisza Média Kft.

jöttek. A templom felújításának kivitelezési tervei készülnek, de a gyűjtés addig
sem áll meg. A közeljövőben a Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztiválra is ellátogatunk augusztus 5-én, terveink szerint fánkot is sütünk majd, s megpróbáljuk sokak
figyelmét felhívni ügyünkre - mondta.
FP

A kis Vuk a Nagyhéten

Kedves Gyerekek!
Bizonyára ismeritek azt a kedves kis rókát, Vukot, aki számos
kaland során leckézteti meg a simabőrűt, az embert. A csavaros eszű, kis ravaszdi július 20-án ellátogat városunkba, hogy
részt vegyen a Triatlon Nagyhét eseményein. Megmutathatjátok neki rajztudásotokat. Szerkesztőségünk rajzpályázatot
hirdet „A kis Vuk a Nagyhéten” címmel. A felhívásra óvodás- és iskoláskorú gyerekek rajzait várjuk. Bármilyen technikával készített alkotással nevezhettek, a lényeg, hogy A3as méretű legyen. A feladat, hogy ábrázoljátok a kis Vukot a
Triatlon Nagyhét bármelyik eseményén. A pályázatokat július 13-ig várjuk szerkesztőségünkben, a Szent István út 16.
szám alatt. Egy kis ajándékkal már akkor is meglepünk benneteket, de az eredményhirdetéssel várnotok kell július 20ig, a Triatlon Nagyhéten a Város napjáig. Aznap 9.30 órakor a nyerteseknek Koltai Róbert, a simabőrű magyar hangja, és Bráz György polgármester, a rendezvény fővédnöke adja át a díjakat.
Izgalommal várjuk a rajzokat!
A szerkesztőség

Önkormányzat/Hirdetmények

8. oldal

Figyelmeztetés

Ne dőljön be, csalók is lehetnek!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra lakossági bejelentés érkezett, amely szerint egyes emberek a katasztrófavédelem munkatársaira hivatkozva, a gázüzemű készülékek
gázcsatlakozóinak cseréjét ajánlották fel.
Azoknak, akik igénybe vették a szolgáltatást, a piaci árnál jóval magasabb árat kellett fizetniük az elvégzett munkáért.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és helyi
szerveinek ügyintézői nem foglalkoznak
tűzvédelmi eszközök, berendezések, gázcsatlakozók értékesítésével és beszerelésével, készpénzt nem kérnek és nem fogadnak el! A katasztrófavédelem nem áll
szerződésben egyetlen olyan szolgáltatóval sem, amelyik a fenti szolgáltatásokat
végzi, végezteti!
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a
figyelmet arra, hogy:
• A katasztrófavédelem munkatársai
egyenruhában, szolgálati igazolvánnyal,
szolgálati jelvénnyel felszerelve, megfelelő dokumentumok birtokában járnak ellenőrizni. Az ellenőrzöttek minden esetben kérjék el az ellenőrzést végzők szolgálati igazolványát és jelvényszámát!
• A katasztrófavédelem munkatársai soha
nem kínálnak eladásra tűzvédelmi eszközöket, berendezéseket.
• A katasztrófavédelem hatósági ellenőrzései alkalmával soha nem készpénzben
kell kifizetni a bírságot. A bírságokat ha-

Felhívás

Tájékoztatás

tósági határozat állapítja meg, amelyek
pecséttel, iktatószámmal vannak ellátva.
• Lehetősége van a katasztrófavédelem
munkatársainak helyszíni bírságot is kiszabni, ilyenkor csekket adnak, amelyen
a számlatulajdonos a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
• A csalók esetenként a katasztrófavédelem szóvivőire hivatkozva tévesztik meg
az embereket, holott a katasztrófavédelem szóvivői nem szerveznek és nem végeznek hatósági ellenőrzéseket.
• Az ellenőrzésekről a helyszínen jegyzőkönyv készül, amelynek egy példányát
az ügyfélnek át kell adni. Minden esetben

ragaszkodjanak az aláírt, lepecsételt jegyzőkönyvhöz az ellenőrzéseken!
• Az esetleg hiányzó iratok pótlása – a
megszabott határidőn belül – nem kerül
pénzbe.
• A hatósági ellenőrzéseket nem alvállalkozók, megbízott cégek végzik, hanem
mindig a katasztrófavédelem képviselői.
• Ha bármilyen visszaélést tapasztal, kérjük, értesítse a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot a +36/46-502- 962-es telefonszámon
és a rendőrséget!
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

netben valamennyi, azaz 55 munkanapon keresztül (2017. június 16-tól 2017.
augusztus 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 megbízott személy
számára a gyermek részére biztosított étel
ételhordóban 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 törvényes képviselő által megbízott személy számára az elvitel
írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető 2017. június

15. napjáig, ezt követően a nyári szünet
időtartama alatt folyamatosan benyújtható.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Ügyféltájékoztató helyisége (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros, Kazinczy 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 nyilatkozat benyújtása
személyesen ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán (I. em. 114. iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út
7.) lehetséges.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Kéményseprés júliusban

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
2016. július 1. óta a katasztrófavédelem
teljes körű kéményseprő-ipari közfeladatot lát el a lakosság körében, tevékenysége sormunkában és sormunkán kívüli ellátandó feladatokból áll.
A tervezett sormunka a kéményseprő-ipari szerv vagy kéményseprő-ipari szolgáltató megrendelés nélkül, rendszeres időközönként, tűzbiztonsági okból végzett
ellenőrző tevékenysége, amely kiterjed
az ingatlanhoz tartozó tüzelőberendezés
égéstermékének elvezetésére szolgáló kémény (kémények), tartalékkémény, továbbá a bekötő- és összekötő elemek, valamint ezek tartozékainak átvizsgálására,
szükség szerinti tisztítására, négyévenkénti műszaki felülvizsgálatára.
2016. július elsejétől ez a tevékenység a
kéménytulajdonosok részére - a természetes személyek tulajdonában lévő ingatlanokhoz tartozó égéstermék-elvezetők esetében - a kéményseprő által meg-

Árpád úti munkák

Aszfaltoznak

Gázüzemű készülékek csatlakozóinak cseréjét javasolják a csalók.

Szünidei gyermekétkeztetés

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést
a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja.
A fentieken túl az önkormányzat a helyi rendelete alapján a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja azon általános- vagy középfokú iskolával tanulói
jogviszonyban álló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek részére, aki Tiszaújvárosban
lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen
bejelentett tartózkodási helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szü-

2017. július 13.

ajánlott első két időpontban ingyenes.
A tervezett sormunka ütemezett időpontjáról két héttel az ellenőrzés előtt hirdetmény útján értesítést küld a katasztrófavédelem. Az értesítés többlakásos, illetve
többszintes épület esetén kapualji hirdetmény, laza beépítésű - családi házas - lakóterületeken, jól látható módon elhelyezett hirdetmény útján történik.
A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó
Központjának felhívása alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy megyénként elkészültek
a kéményseprő-ipari sormunka ütemtervei,
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kéményseprő-ipari sormunkaterv alapján a munkák
elvégzésének ideje Tiszaújvárosban 2017.
július 1-július 31. közötti időszakra esik.
Az ütemterv és a tevékenység ellátásával
kapcsolatos minden további részletes információ a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu honlapon elérhető.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Már a múlt héten elkezdték aszfaltozni az Árpád utat. A munkálatokat három ütemben végzik, a Szent István út felől kezdték
újraaszfaltozni az utat teljes pályán. A tervek szerint - időjárástól függően - július 14-ig tart a munka, ehhez egyes napokon lezárják az út egy-egy szakaszát és az érintett parkolók kihajtóit.

Zöld növényi hulladék

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.)
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 2017. július 19-én
(szerdán) végzi el.
A hulladékgyűjtő zsákokat az érintett városrészekben kiosztották, de a zöld növényi hulladék jelöletlen zsákokban is kihelyezhető az átadási pontokon.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Közterületi SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken
történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események
bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 49/540508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat,
amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti.

Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon
üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi
a szükséges intézkedéseket.

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.
Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi
internetes elérhetőségen tekinthetik meg:
http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/
index.php/szakrendelesek
Nagyné Kántor Judit
főigazgató
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Tóth Sándor

Július 1-31. között jön a kéményseprő.

kompenzációs listán
mandátumot szerzett képviselő
2017. július 19-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal
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Árverési hirdetmény

Talált kerékpárok
értékesítésére

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Jegyzője a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az őrizetében lévő talált tárgyakat, azaz az alábbi kerékpárokat ingó árverésen értékesíti.
Az árverés lefolytatására a bírósági végrehajtásról szóló 1994.
évi LIII. törvény 123 – 129. §-aiban foglalt rendelkezések vonatkoznak.
A megtekintés és árverés helyszíne:
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. telephelye: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/E., „C” jelű raktár
A megtekintés ideje: 2017. július 27. csütörtök 13:00 órától
13.30 óráig
Az árverés ideje: 2017. július 27. csütörtök 13:30 órától
Árverésre kerülő kerékpárok
Sorszám

Megnevezés

Becsérték

Licit
küszöb

1.

Bordó színű, női vázas, Csepel 2.000.- Ft
típusú kerékpár

100.- Ft

2.

Csepel típusú, férfi vázas ke- 3.000.- Ft
rékpár

100.- Ft

3.

Balaton feliratú, női vázas, 4.000.- Ft
metál bordó színű kerékpár

100.- Ft

4.

Narancssárga-fekete
MTB kerékpár

színű 2.000.- Ft

100.- Ft

5.

Sötétkék, SPIRIT
MTB kerékpár

feliratú 3.000.- Ft

100.- Ft

6.

Sötétkék színű, Turist feliratú, 2.000.- Ft
női vázas kerékpár

100.- Ft

7.

Bordó színű MTB kerékpár

1.000.- Ft

100.- Ft

8.

Csepel Lady típusú, női vázas, 2.000.- Ft
fehér színű, SD017802 vázszámú kerékpár

100.- Ft

9.

Sötétkék színű, férfi vázas ke- 1.000.- Ft
rékpár, 90r531624 azonosítószámú

100.- Ft

10.

Szürke-fekete színű, Trek 8.2 6 0 . 0 0 0 . - 1.200.DS Alpha Gold Aluminium Ft
Ft
vázas kerékpár

11.

Kék-szürke színű, női vázas 4.000.- Ft
kerékpár

100.- Ft

12.

Női vázas kerékpár

100.- Ft

1.000.- Ft

A kerékpárok használtak. A kerékpárokon előárverezési joga
nincs senkinek.
Az árverés során a legtöbbet ajánló árverési vevő a teljes árverési vételárat a megvett kerékpár elárverezését követően azonnal, a helyszínen köteles készpénzben, egyösszegben kifizetni!
Ha nem fizeti ki az árverési vételárat, az árverést tovább kell
folytatni. A fizetést elmulasztó árverező nem vehet tovább részt
az árverésben. Ha a további árverezés során a kerékpárt alacsonyabb áron vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a két ár közötti különbözetet a fizetést elmulasztó köteles azonnal megtéríteni.
A kerékpár tulajdonjoga a teljes vételár kifizetésével száll át az
árverési vevőre.
Felhívom az árverési vevő figyelmét, hogy a megvett kerékpárt
köteles haladéktalanul elszállítani!
Az árverésre kérjük hozza magával személyi igazolványát és
lakcímkártyáját!
Tiszaújváros, 2017. július 04.
dr. Juhos Szabolcs
Tiszaújváros Város Önkormányzatának Jegyzője

Figyelemfelhívás
A Tiszaújvárosi Lisztérzékenyek Csoportja várja valamen�nyi tagját családjával együtt 2017. július 16-án 10.00 órától
a Bogratlonra, melyen a csoport is képviselteti magát.

Új telefonszámok
az Ezüsthídban

Megváltoztak az „Ezüsthíd” Gondozóház telefonszámai.
A 49/340-939-es és a 49/341-691-es telefonszámok megszűntek.
Az új számok:
„Ezüsthíd” Gondozóház porta: 49/548-260
Intézményvezető-helyettes: 49/548-338
„Ezüsthíd” Gondozóház nővérszoba: 49/548-260

9. oldal

10. oldal

Hirdetés/Rendezvények
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Sajtóközlemény

Díjmentessé váltak az állami
vízművek egyes szolgáltatásai
Budapest, 2017. július 7. - Térítésmentesen látják el egyes feladataikat a többségi állami tulajdonú víziközmű-társaságok a közműcsatlakozásokhoz kapcsolódóan 2017. július 1-jétől, összhangban a felhasználók terheinek mérséklését célzó kormányzati intézkedésekkel. A kapcsolódó eljárási díjak is megszűnnek vagy mérséklődnek a lakosság, illetve a kis- és középvállalkozások számára, továbbá csökkennek az ügyintézési határidők.
Térítésmentessé válik 2017. július 1-jétől a többségi állami tulajdonú víziközmű-társaságok
szolgáltatási területén a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték új bekötése esetén az igénybejelentés elbírálása, a tervegyeztetés,
adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás, a rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra
és a bekötési vízmérőóra felszerelése, valamint a nyomáspróba is. A fentieken túl a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást sem kell megfizetni a jövőben ezen bekötések esetén.
A fent megnevezett jogszabályi mentesség kizárólag a 2017. július 1. után létrejövő új bekötésekre vonatkozik, a mellékvízmérővel történő csatlakozásokra viszont nem érvényes. Az ivóvíz- és szennyvízbekötésnél a kedvezmény az újépítésű ingatlanokra érvényesíthető, illetve lakóingatlan és üzlethelyiség átalakításakor is igénybe vehető.
A felhasználók elégedettségének növelése érdekében az esetleges jogorvoslati eljárások is díjmentessé váltak, továbbá a szolgáltatói szemlélet erősítése céljából jelentősen csökkentek a
közmű-csatlakozással összefüggő ügyintézési határidők.
A díjmentes szolgáltatások körét a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
szabályozza. Fontos tudnivaló a felhasználók számára, hogy az ivóvíz bekötővezeték fővezetékre való rákötését kizárólag az illetékes víziközmű-szolgáltató végezheti, díjköteles eljárás
keretében.
A továbbra is díjköteles szolgáltatások körével (például a
bekötővezeték kiépítése és a geodéziai felmérés) és azok díjával, valamint a témával kapcsolatban felmerülő egyéb kérdések esetén a területileg illetékes regionális víziközmű-társaságok (DMRV Zrt., DRV Zrt., ÉDV Zrt., ÉRV Zrt. és TRV
Zrt.) készséggel állnak a lakosság rendelkezésére honlapjaikon található információkkal, illetve társasági telefonszámaikon.
Az Inno-Comp Kft., multinacionális, dinamikusan fejlődő, alapanyaggyártó társaság Tiszaújvárosban keres
Minőségellenőr munkatársat
Elvárások:
• középfokú végzettség
• műanyagipari ismeretek
• MS Office alkalmazások ismerete
• precíz, önálló munkavégzés
Előny:
• műanyag alapanyagok minősítésében és/vagy feldolgozásában szerzett gyakorlat
• IFS vállalatirányítási rendszer ismerete
• angol nyelv ismerete
Ajánlatunk:
• béren kívüli juttatások
• hosszú távú munkalehetőség
• stabil munkáltatói háttér
• változatos munka, szakmai kihívás és fejlődés
Munkarend:
• megszakítás nélküli munkarend
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el
magyar nyelvű fényképes önéletrajzát a következő postacímre, vagy e-mail címre:
• 3581 Tiszaújváros, Pf.:118.
• hamzok.tivadar@innocomp.hu
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: +36(49)542-084/
Jelentkezési határidő: 2017. július 31.

Villanyszerelő
és nehézgépkezelő szakmunka
azonnali munkakezdéssel,
versenyképes fizetéssel.
(szállást, utazást a cég állja )
Nem helybeliek jelentkezését is várjuk.
Jelentkezés: 06204799542-es telefonszámon,

A Tiszaújvárosi Krónikában is megjelenik
lakossági apróhirdetése, amennyiben azt
a Tisza TV Képújságában legalább
5 napra (2500 Ft), legkésőbb kedden
12 óráig feladja.

majd személyesen Törökbálinton központi
irodánkban .
MAZDA MX5 CABRIO, 1997-es,
friss műszakival,
szép állapotban eladó.
Irányár: 1.200.000 Ft
Érd.: 06-20/9122-807
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Kajak-Kenu

VB-re mennek

A II. Felnőtt és Ifjúsági, U23 és II. Parakenu Válogatóversenyt tartották a elmúlt hévégén Szolnokon. A mezőnyben több TKKSE-s versenyző is
volt, közülük ketten is kivívták a világbajnokságon
való indulás jogát.
Bragato Giada az ifjúsági mezőnyben C2 500 méteren Nagy
Bankával, Szamosi Biankával pedig 200 méteren Szerzett elsőséget.
Emellett C1 500 méteren második míg 200 méteren a harmadik lett.
Erős Patrik ugyancsak az ifjúsági mezőnyben de K2 1000 méteren, a szarvasi Kós Benedekkel párban és K4 500 méteren Orbert Ákossal, Csokor Erikkel és Kós Benedekkel evezve is első lett.
Így Giada és Patrik is 2-2 számban indulhat az ifjúsági világbajnokságon.
Gábor Netta K1 200 és K4 500 méteren is a harmadik helyet
szerezte meg.

Kajak-kenu

Eszkimók és indiánok
az üzemvíz csatornán

A vízben most is versenyeztek.
Kislabdadobás, húzódzkodás, futás és evezés. Ebből a négy számból áll az Eszkimó indián játékok elnevezésű verseny, melyet az elmúlt hétvégén
szervezett a Magyar Kajak-Kenu Szövetség, a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület segítségével.
Dunaújváros, Oroszlány, Nőtincs és Tiszaújváros. Ezen a négy
helyszínen tartották a rendhagyó versenyt.
- Itt Tiszaújvárosban csak egy napos a verseny ezért jöttem el
ma ide - mondta el Kovács Tamás, MKKSZ szakmai koordinátora. - A célja mindennek az, hogy ne csak a versenyeken egymás mellett a pályán találkozzanak a gyerekek, hanem így kötetlen formában is.
Éppen ezért, azokon a helyszíneken, ahol több napos volt a rendezvény, kiegészítő programok is várták a gyerekeket. Múzeumlátogatás, vagy épp egy példaképpel való találkozó.
- Az északkelet-magyarországi régió több mint 10 egyesülete
képviselteti magát itt – mondta el Béke László a TKKSE elnöke. – Ezen csak a 14 év alatti gyerekek indulnak, és bár ez egy
könnyedebb versenynek tűnik, mégis nagy rangja van ennek a
viadalnak.
A versenyen mindkét tiszaújvárosi egyesület képviseltette magát.
TVSE
Eszkimó-Indián játékok eredményei: K1 u13. fiú Császár Dávid 2. hely , Mk1 u13. Tóth Eszter 5.hely, Mk1 fiú u13. Dudás
Bence 8. hely, Mk1 u12. fiú Mezei Balázs 10. hely, Mk1 u12.
fiú Komlós Botond 12. hely, Mk1 u10 fiú Tagliatti Péter 7. hely,
Mk1 u10. fiú Andrássy Dénes 7. hely, Mk1 u10. lány Tóth Petra
5. hely, Mk1 u9. lány Papp Elizabeth 6. hely.
TKKSE eredményei:
MK-1 fiú kölyök U13 (2004): 3. Kovács Szabolcs, MK-1 lány
kölyök U13 (2004): 3. Murvai Lúcia, MK-1 fiú gyermek U12
(2005) „A”: 11. Polonkai Tamás, 15.Bartha Viktor, MK-1 fiú
gyermek U12 (2005) „B”: 1. Kórik Ákos, 5. Deim Marcell, 9.
Szabados Balázs, 14. Szűcs Hunor, MK-1 lány gyermek U12
(2005): 1. Horváth Maja, 4. Tóth Nóra, MK-1 fiú gyermek U11
(2006) „A”: 2. Skokán Máté, 5. Juhász Ádám, 9. Csatlós Olivér,
13. Kanyó Máté, MK-1 fiú gyermek U11 (2006) „B”: 13. Sánta Csanád Zétény, 15. Tamási Ádám Benedek, 16. Szarka Dániel, MK-1 lány gyermek U11 (2006): 2. Kovács Fanni Anikó,
3. Utassy Melinda, MK-1 fiú gyermek U9 (2008): 1. Rácz Máté, 5. Juhász Dominik, MK-1 fiú gyermek U10 (2007): 1. Mircse Iván, 4. Novák Milán, MK-1 lány gyermek U10 (2007): 1.
Horváth Kata, 3. Makó Petra, MK-1 lány gyermek U9 (2008): 2.
Horváth Hanna, 3. Vámosi Szofi.
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Megújuló kerettel várjuk a bajnokságot

Közel 150 néző előtt játszotta
első felkészülési mérkőzését az
FC Tiszaújváros. A találkozó
érdekessége volt, hogy – a megújuló hazai keret mellett – a
vendég Gesztely csapatában is
szerepelt négy újvárosi játékos.
Termálfürdő FC Tiszaújváros Gesztely 8 - 0 (2-0)
Tiszaújváros, 150 néző
Góllövők: Nagy R, Lipusz, Lukács, öngól, Bucz, Lukács, Száraz, Illés.
Tiszaújváros I. félidő:
Tóth, Nagy P, Márton, Fodor, Orosz, Kovács, Bussy, Hussein, Nagy R, Nagy D,
Lipusz
Tiszaújváros II. félidő:
Herceg, Horváth, Vincze, Dajka, Orosz
(Száraz), Balogh, Turcsik, Kerekes, Bucz,
Lukács, Illés
A megyei első osztályba felkerülő Gesztely az első félidőben nagyon jól tartotta magát, viszont a második félidőben elfáradtak. A próbajátékon résztvevő Bucz,
Márton, Vincze és Illés is nagyon jó teljesítményt nyújtottak. Közülük ketten Márton és Illés alá is írt a csapathoz.
Illés Gábor 22 éves, Diósgyőrben nevelkedett, bal oldalon bármely poszton bevethető játékos, aki megfordult Felcsúton
és Székesfehérváron is.
Az elmúlt szezonban miután sérüléséből
felépült, a KBSC-vel NB III-as bajnoki
címet szerzett. Nagyon technikás és kombinatív játékos.
Márton András 21 éves, születésnapja
előtt egy nappal kötelezte el magát Tiszaújvárosba. Középső védő és védekező középpályás, aki Nyíregyházáról 16 évesen
került a Honvéd akadémiára. 2016. márciusában bemutatkozott az NB I-ben, az
elmúlt szezonban az NB I-es bajnok Honvéd keretével készült és az NB III-as csapatban játszott. Kemény és határozott játékos, aki minél hamarabb szeretne vis�-

Hussein akcióban.
szakerülni magasabb osztályba.
Bucz és Pap következő szezonját illetően meg kell várni a DVSC döntését. Mindenesetre a vezetőedző kívánságlistáján
már csak egy center szerepel.
A 17 éves Száraz 25 percet kapott a felnőttek között, és ha már lehetőséget kapott, ki is használta, hiszen góllal mutatkozott be. A Gesztely csapatában próbajátékon vett részt a tiszaújvárosi Szegő az
első félidőben kapuban, Nagy és Tóth a
védelemben és Papp a csatársorban.
- Azt kell mondanom, jelenleg minden a
terveink szerint alakul – mondta Gerliczki Máté vezetőedző a mérkőzésen. - Hatalmas munkát fektettünk az új keret kialakításába, az elnökség azon belül is Lukács Flórián elnök urat dicséri, hogy a
csapat ilyen gárdával játszhat majd. Mindenképpen sokkal erősebb bajnokságot
várunk, mint tavaly, ezért is volt szükség a „vérátömlesztésére”. Jelen pillanatban ott tartunk, ahol kell egy hét után. Az
sem véletlen, hogy a Gesztely csapatánál
négyen is fociznak jelenleg. A fiatalok –

Papp és Szegő – (a szerk.) számára kell a
meccsrutin, így egy év múlva akár már a
nagy csapatot erősíthetik.
A következő hazai edzőmérkőzésre július 19-én szerdán 18.00 órakor kerül sor.
Az ellenfél az ugyancsak NBIII-as Füzesgyarmat lesz.
borza

Megvan
a csoportbeosztás
Elkészült az NB III. Keleti csoportjának beosztása a 2017/2018-as szezonra.
A 16 csapat a következő:
Cigánd,

Balassagyarmat,

DEAC,

DVTK II., ESMTK, FC Tiszaújváros,
Füzesgyarmat, Gyöngyös, Jászberény,
Monor, MTK II., Nyírbátor, Putnok,
Salgótarján, Tállya, Tiszafüred.
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Összeállt az utánpótlás szakmai stáb is

A nyári szünet az utánpótlás
nevelés szempontjából sem
uborkaszezon. Már tudni lehet, hogy az egyes csapatokat kik fogják irányítani, és
a felkészülés megkezdésének
időpontjai is ismertek.
A nagypályás utánpótlás csapatok munkáját továbbra is Gerliczki Máté vezetőedző koordinálja majd a keddi edzői megbeszélésen.
Az U19 és U17 edzői váltják egymást,

vagyis az U19 edzője Czerva Zoltán, míg
az U17 edzője Hágen Zsolt lesz. Az U15
és U14 edzői pedig Rémiás Róbert és
Császár Zoltán.
A nagypályás utánpótlás csapatok július
24-én kezdik meg a felkészülésüket, az
U19 és U17, 16:00 órakor, míg az U15 és
U14, 16.30 órai kezdéssel.
A Bozsik csapatoknál az U13 edzője
Kurucz Gábor, az U11-é Bán András, az
U9-é pedig Barabás Zoltán, míg az U7es csapatot az NB I-es tapasztalattal ren-

delkező Lipusz Norbert fogja edzeni a jövőben. A Bozsik utánpótlás csapatok augusztus 21-én kezdik meg a felkészülést,
az U7 és U9 16:00 órától, míg az U11 és
U13 17:00 órától.
Tóth Lajos edző, pedig továbbra is támogatja majd beugrós edzőként a nagyobb
létszámú korosztályokat.
A korábbi gyakorlatnak megfelelően a
web oldal EDZÉS menüpont alatt, az AKTUÁLIS HÉT alpont fogja tartalmazni a
konkrét edzésnapokat.

Röplabda

Az EB-re és az EYOF-ra készülnek

Míg a női röplabda A kerete Mexikóban lép pályára a
World GP versenyében, addig Tiszaújvárosban edzőtáborozik a női röplabda válogatott B kerete és az U18-as
csapat. Sőt velük együtt készül egy amerikai egyetemi
alakulat is.
A „nagyok” a játékcsarnokban a fiatalok
az edzőteremben gyakorolnak. Az utóbbi helyen a technikát finomítják, az előbbin edzőmérkőzést játszott az amerikai és
a magyar alakulat.
- Nagyon jók a körülmények ezért választottuk Tiszaújvárost az edzőtábor helyszínéül – mondta Tóth Gábor edző. – Ritka
sajnos Magyarországon az ilyen szép létesítmény. Az a célunk az edzőtáborral,
hogy ne „üljenek le” a játékosok. A bajnokság ugyanis lehetővé tenné, hogy akár
2-3 hónapos nyári szünete is legyen a játékosoknak, de közös érdekünk, hogy ne
essenek ki a játékból, hiszen ők a jövő.

Edzőmeccsen csaptak össze az amerikaiak és a magyarok.
A vendég csapattal, már évek óta nagyon
jó a viszony – ráadásul egy magyar kapcsolat révén rendszeresen edzőtáboroznak hazánkban, - így a mostani vendég-

szereplésük sem véletlen. A B keret nem
csak „játszik”, hanem komoly kondicionáló edzésen is részt vesz.
- Én személy szerint már voltam itt Tiszaújvárosban olyan 10 évvel ezelőtt, és nagyon jó emlékekkel jöttem vissza – mondta már az edzőteremben az U18-as szövetségi kapitány. – Mi az EYOF (Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztivál - a szerk.) készülünk, ezért mi már nem az erőnléti, hanem a technikai edzésekre fektetünk nagyobb hangsúlyt.
Ez utóbbi rendezvénynek alig másfél hét
múlva Győr ad otthont, ezért nem is a teljes hetet töltik városunkban az U18-as lányok hanem hamarabb elutaznak. Hogy
jönnek-e még? Mindkét keret szakvezetése megerősítette, hogy a körülmények
jók, és ha elkészül az új szálloda a Sportcentrum szomszédságában, akkor még
inkább alkalmas lesz a létesítmény, ilyen
vagy akár nagyobb kontingensek fogadására is.
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