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Rendkívüli testületi
Tiszaújváros képviselő-testülete rendkívüli ülést tart 2017.
augusztus 10-én (csütörtök) 15.15 órai kezdettel a Városháza
III. emeleti tanácskozó termében.
Napirendi javaslat:
Nyílt ülés:
1. Javaslat a Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola épületeinek energetikai korszerűsítésével kapcsolatos döntések meghozatalára.

Városunk kitüntetettjei

Illatokkal, ízekkel, élményekkel telve tértek haza mindazok, akik a hétvégén kilátogattak a Tisza-szigetre. Idén hatodik alkalommal rendezték meg itt a halászléfőző fesztivált. A kulináris élvezetek mellett gazdag kulturális kínálatból válogathattak a résztvevők, egyszerre két színpadon zajlottak az események. A kézművesek utcájában pedig különböző portékával találkozhattak az érdeklődők. Írásaink a 4. és 6. oldalon.

Triatlon

Tiszaújváros képviselő-testülete augusztus 20-a alkalmából
az alábbi személyeknek és közösségeknek adományoz önkormányzati kitüntetéseket:
„Pro Urbe” Életműdíj
Pataki János festőművész
„Pro Urbe” Évi Díj
Günther Wenth, az Inno-Comp Kft. tulajdonosa, Molnár József, a MOL vezérigazgatója
Szent István Emlékérem
Felföldi Irén nyugalmazott védőnő, Pólik Gyula, a Mária Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Templom gondnoka,
a Napsugár Bölcsőde közössége, Kristályné Medgyessy Andrea pedagógus, a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola volt intézményvezető helyettese, Bodolai József labdarúgó, Bubnó György, a Tiszaújvárosi Görög Katolikus Egyházközség Képviselő-testületének világi elnöke, Kuik Istvánné, volt járási szakszervezeti titkár, Lukács János nyugalmazott főmérnök
Lorántffy Zsuzsanna Emlékplakett
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Katica óvodájának
közössége, Uzsoki Aranka református lelkész, Csató Ágnes
nyugalmazott szociális gondozó, Kása László, a Tiszaszederkényi Református Egyházközösség presbitere
A kitüntetéseket augusztus 20-án, a városi ünnepségen adják át.

Bicsák aranyat, Dévay bronzot hozott

Egyéni bronzérmet érdemelt
ki Dévay Márk, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolója a Velencei-tónál megrendezett, szép hazai sikereket hozó U23 korcsoportos triatlon Európa-bajnokságon, ahol tagja volt az ötödik helyre rangsorolt magyar
mix-váltónak is.
A szombati egyéni versenyben, melynek távját az eredeti olimpiairól (1500 m
úszás, 40 km kerékpározás, 10 km futás)
az óriási hőség miatt sprint (750 m úszás,
20 km kerékpározás, 5 km futás) távra mérsékelték a szervezők, alaposan bekezdtek a mieink. A női futamban Bragmayer Zsanett hatalmasat úszott, a középső számban is kiválót teljesített, majd
hatalmas meglepetésre a futásban is lépést tartott a legjobbakkal és ezüstéremmel alapozta meg a hétvége hangulatát.
Mint azt Lehmann Tibortól, a Magyar
Triatlon Szövetség szakmai alelnökétől,
a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzőjétől megtudtuk, a férfiak versengésében Dévay Márk 10 mp-es előn�nyel fejezte be az úszást, ahol klubtársa, Lehmann Bence másodikként követte őt a partra. Márk egyedül vágott neki a
kerékpározásnak, melynek első kilométerein próbált elszökni a többiektől, de

Bicsák az élen, Dévay a harmadik helyen.
nem járt sikerrel. A táv harmadánál már
egy tíztagú élboly tekert együtt a rendkívül technikás, kanyarokkal tarkított pályán. Örvendetes, hogy ott volt ebben a
csoportban a júliusi tiszaújvárosi felnőtt
világkupa győztese, Bicsák Bence is. A
végig hullámzó és erős tempó miatt a két
Bence egyszer-egyszer kiszakadt az élcsoportból, melyhez sajnos csak Bicsáknak sikerült visszazárnia. A futás elején
érezni lehetett, hogy a tavaly U23-as világbajnoki bronzot kiérdemlő Bicsák-

kal ezúttal nem bírnak az ellenfelek, ez
a célba érkezésnél be is bizonyosodott.
A remek napot kifogó, az említett hazai
világkupán 7. helyet kiérdemlő Dévay
Márk nagyon masszívan tartani tudta
magát a harmadik pozícióban, ennek köszönhetően senki nem tudott közelíteni
hozzá, így a nap második kellemes meglepetését okozva megszerezte a magyarok harmadik egyéni érmét, egy bronzot. A mindössze 20 esztendős, az U23asok között első szezonjában versenyző,
a nagyobbak közé kicsit nehezebben beilleszkedő Lehmann Bence, ezúttal némiképp elmaradva saját várakozásától, a
24. helyen fejezte be az Eb-t.
A vasárnapi mix-váltóban érdekelt kétkét nőnek és férfinak egyaránt 300 métert
kell úsznia, 7,8 kilométert kerékpároznia
és 1,5 kilométert futnia. A nemrégiben az
olimpia műsorára is felkerült versenyszámban a magyarok csapatában Bragmayer Zsanett kezdett, aki a britek mögött másodikként indította útjára Dévay
Márkot, aki sajnos a középső számban
bukott, defektet kapott és csak a hatodik
helyen váltotta Sebők Klaudiát. Ő hiába
ment jól az erős széllel kísért kerékpáros
pályán is, és hiába volt a befejező emberünk az újdonsült egyéni Európa-bajnok
Bicsák Bence, a sűrű mezőnyben csak az
5. helyig tornázhatták fel váltónkat.

Szent István úti burkolás

Járdafelújítás

Ezen a héten kezdődött és a tervek szerint szeptember 15-ig be
is fejeződik a Szent István út 33-63. sz. közötti járda felújítása.
Az érintett szakaszon térkővel burkolják majd a járdafelületet. A
beruházás összköltsége bruttó 26,6 millió forint.

Sokféle

2. oldal

Rendőrségi felhívás

Tulajdonosok
kerestetnek

Füzetcsomagok

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat iskolakezdés előtt idén is támogatni kívánja a rászoruló roma családokat 1-10. osztályig füzetcsomagokkal. A füzetcsomag igényeket 2017. augusztus 20-ig lehet jelezni, 2017.
augusztus 11-én 10,00 – 12,00 óra között a nemzetiségi önkormányzat irodahelyiségében (Tiszaújváros, Bocskai út
31. sz.) vagy a fentiekben megjelölt időponton kívül a Tiszaújváros, Rákóczi út 81. szám alatt.
Farkas Sándor
elnök

Ruhaosztás

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság tulajdon elleni (lopás) szabálysértés elkövetése miatt előkészítő eljárást folytat ismeretlen
elkövetőkkel szemben, akik 2017. július 23-án 02:00 óra körüli időben a tiszaújvárosi autóbusz-pályaudvar területéről eltulajdonították a felvételeken látható 1 db kék színű Camping kerékpárt, valamint egy db zöld színű férfi vázas MTB kerékpárt
50.000 Ft összeget el nem érő értékben.
A kerékpárokat az elkövetőktől lefoglalták, azonban tulajdonosaik kiléte egyelőre nem ismert.
Amennyiben a felvételek alapján a tulajdonosok felismerik kerékpárjaikat, úgy jelentkezzenek személyesen a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Szabálysértési Előkészítő Csoportjánál,
vagy telefonon a 06-49/544-290/57-20-as (munkaidőben 57-04es) melléken, a 107-es és a 112-es segélyhívó számokon, illetve
bármely rendőri szervnél.
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a rászoruló roma családok részére új és használt ruhákat oszt 2017.
augusztus 12-én (szombaton) 10,00 órától. Helyszín: Tiszaújváros, Rákóczi utca 81. szám.
Farkas Sándor
elnök
Felhívjuk nyugdíjas társaink figyelmét, hogy az idén is szeretnénk megrendezni az Idősek Hete programsorozatban az

ARANYLAKODALMAT.

Szeretettel várjuk minden olyan házaspár jelentkezését,
akik ebben az évben ünneplik 50. házassági évfordulójukat
és szeretnék közösségünk előtt megerősíteni fogadalmukat.
A jelentkezés és a részletek megbeszélése végett keressétek a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületét (Tiszaújváros,
Kazinczy út 3.) a hétfői és keddi napokon. Telefon: 49/440660.
Varjas Lászlóné
elnök

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: 49/548-206
Intézményvezető-helyettes: 49/548-338
„Ezüsthíd” Gondozóház nővérszoba: 49/548-260

Méltóság
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik augusztusi sorozatunk. A megfejtéseket a hónap végén egyben várjuk e-mailben a
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Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot augusztus 13-ig (vasárnapig)a
Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd
augusztus 14-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

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.

A Krónika elérhetőségei:

Tel.: +36 49 341-755, + 36 49 341-844
Fax: +36 49 341-852
E-mail: kronika@tiszatv.hu

Egyházi hírek
Római katolikus

Szerdán, csütörtökön, pénteken 8:30 órakor, kedden és szombaton
18:00 órakor, vasárnap 11:00 órakor lesznek szentmisék
templomunkban.

Református

Csütörtökön 17.00 óra, bibliaóra az imaházban. Vasárnap Tiszaszederkényben 10:00 és Tiszaújvárosban 11:00 órától lesz
istentisztelet.

Görögkatolikus

Pénteken 8:00 Szent Liturgia, 17:30 paraklisz. Vasárnap 10:00
reggeli istentisztelet, 11:00 Szent Liturgia, 17:00 esti istentisztelet. Hétfőn 17:30 esti istentisztelet litiával, kenyér-, borés olajáldással. Kedden, Nagyboldogasszony ünnepén: 10:00
reggeli istentisztelet, 11:00 Szent Liturgia. Szerdán 8:00 Szent
Liturgia.
Augusztus 12-én máriapócsi zarándoklaton veszünk részt. Indulás reggel 7 órakor a görög templom elől.

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai
úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István
út 16. címre.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szeretett halottunk

Muhi Zoltán
temetésén részt vettek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek,
sírjára koszorút és virágot helyeztek.
Köszönettel gyászoló családja
Fájó szívvel emlékezünk

Pocsai György
halálának második évfordulóján.
A gyászoló család és Irénke
Fájó szívvel emlékezünk

Id. Pepich Emil
halálának 10. évfordulóján.
Felesége, gyermekei,
unokái és két dédunokája
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Több mint hétszáz méteren

Távhővezeték-csere
több helyszínen

Elhasználódott vezetékek a Bartók Béla úton.
Három helyszínen is cserélik az elöregedett távhővezetékeket
városunkban. A munkálatok augusztus elsején kezdődtek és a
tervek szerint szeptember 15-ig tartanak. A Bartók Béla út 2-6.
sz. között, a posta mellett és a Bethlen Gábor út 3. - Kazinczy
út 4. között összesen 732 méteres nyomvonalon cserélnek használati melegvíz- és távhővezetékeket. A beruházás összköltsége
mintegy 49 millió forint.

Aktuális

3. oldal

Huszonöt éve szentelték őket pappá

Emberek élete, hite van a falakban

Ünnepeltek a hétvégén a görögkatolikusok. A templom
búcsúünnepén köszöntötték
Vatamány Sándor és Szabados Viktor atyát is, akiket 25
éve szentelt pappá Keresztes
Szilárd püspök Nyíregyházán.
- Vatamány Sándor Tiszaújváros első
szervezőlelkésze volt - mondta Jeviczki Ferenc parókus -, az ő idejében kezdődött a templom építése. Szabados Viktor
atya pedig tiszaújvárosi származású. Nem
csak őket, a templomot is ünnepeljük,
ilyenkor hálát adunk azért, hogy ebben a
városban egy ilyen szép templom épült,
amit nagyon sokan felkeresnek, nyaranta
különösképpen. A hívek is szeretik ezt a
templomot, ahogy jómagam is - mondta.
Az ünnepi szent liturgiára nem csak a jubiláló papok érkeztek, hanem több környékbeli parókus is, így Kormos Illés
Hejőkeresztúrból, Koleszár Ákos Mályiból és Dragos Tamás Sajószögedről.
- Kétezer év alatt Jézus nagyon sokakat kiválasztott az ő követői, a keresztények közül - mondta az ünnepi alkalmon Vatamány Sándor -, hogy felvigye őket a hegyre, megmutassa az ő dicsőségét. És most
itt vagyunk mi, Viktor atya és én, akiket az
Úr hívott, akiket az Úr kiválasztott és most
eljöttünk, hogy köszönetet mondjuk neki,
hogy 25 évvel ezelőtt magával hívott.
Vatamány Sándor így emlékezett a kezdetekre:

Szabados Viktor és Vatamány Sándor atya.
- Mind a ketten kötődünk ehhez a városhoz. Viktor atya itt volt gyerek, itt nőtt fel,
ide járt óvodába és általános iskolába, aztán később közép- és főiskolás korában
ide jött haza. Aztán amikor pap lett, az
Úristen más vidékre szólította őt. Én papként jöttem ide Tiszaújvárosba, 25 évvel
ezelőtt, szeptemberben. Akkor még nem
állt a templom, vannak akik emlékeznek
rá, hogy a polgármesteri hivatal házasságkötő termében jöttünk össze, az volt
a mi vasárnapi templomunk. Hétköznaponként a művelődési ház folyosóján, aztán az MDF irodájában a Széchenyi úton
tartottuk a szertartásokat. Később, amikor
A templomot is ünnepelték.

A munkálatok a tervek szerint szeptember 15-ig tartanak.

Bemutatkoztunk a világnak

Hajdúk között
Nánáson
Emberek élete, hite van a falakban. 			

Fotók: Bartók Gábor

hozzákezdtünk a templom építéséhez, a
telek sarkában építettünk egy kis faház
kápolnát és az már a miénk volt. Amikor
a templom szerkezetkész lett, a püspök úr
engem is továbbküldött. Mégis, ha vis�szatérünk, itthon érezzük magunkat, mint
a mesebeli gyerekek, akik egyszer - még
ha hosszú útra mennek is - visszatérnek a
szülői házhoz, hogy egy kicsit megpihenjenek - tette hozzá.
A szertartás végén Szabados Viktor is köszöntötte a híveket, az elhunyt szülőkért
ajánlva fel a szent liturgiát, s köszöntve a
templomot is:
- Tudjuk azt, hogy az ember élete és hite
van ezekben a falakban, az elhunytaké és
az élőké is - mondta.
Fodor Petra

Honlap a magyarság folyójáról

Szeretem a Tiszát!

A tiszaújvárosi turisztikai standon népszerűsítették városunkat.
Augusztus első hétvégéjén rendezték meg Hajdúnánáson a már hagyományosnak mondható Hajdúk Világtalálkozóját, melyre Tiszaújváros is meghívást kapott. A rendezvényen újraéledtek a hajdú hagyományok: középkori csatajelenetek, fáklyás felvonulás, színpadi programok, főzőverseny,
kézműves foglalkozások és népi játszóház is várta
az érdeklődőket.
Városunk a rendezvénysorozat második napján, szombaton
mutatkozhatott be a Hajdúnánási Gyógyfürdő előtti területen.
A Derkovits Kulturális Központ által összeállított programban
színpadra lépett a Pántlika és a Kisbocskor Néptáncegyüttes, illetve a Bokréta Citerazenekar és a Mezei Virág Népdalkör.
A színpadi műsorokat kiegészítő programok kísérték. A Guzsalyas Díszítőművészeti Szakkör tagjai hagyományosan készített
szederkényi krumpli lángost kínáltak, valamint népi játszóházat
tartottak, ahol a csuhéfonás és a keresztszemes hímzés rejtelmeibe avatták be az érdeklődőket.
A TiszaSzolg 2004 Kft. munkatársai turisztikai standon népszerűsítették városunk rendezvényeit, a Gyógy- és Strandfürdőt,
valamint a Sportcentrumot. A látogatók egy rövid városismereti teszt kitöltése után kisebb reklámajándékokat, valamint a
Gyógy- és Strandfürdőbe szóló kedvezményes kuponokat kaptak.

Az ilovetisza.hu weboldal
idén februárban kezdte meg
a működését. Az elmúlt 6 hónapban 10000 követőre tettek szert Facebook oldalukon keresztül, a növekedés
napról-napra egyre nagyobb
mértékű.
- Nagy érdeklődés valószínűleg abban rejlik, hogy a Tisza a magyarság folyója,
ezért az emberek kötődése sokkal erősebb
a Tiszához, mint más folyóinkhoz - mondja Dallos Zoltán, a honlap egyik alapítója.
- Korábban nem volt a Tiszával kapcsolatos átfogó, az információkat magas színvonalon összegző oldal, sem online, sem offline formában. A Tisza ebben az értelemben
tehát méltatlanul el volt hanyagolva, ezért
azt tűztük ki célul, hogy a folyó értékeit bemutatva egy tematikus, kereshető, információkban gazdag portál jöjjön létre.
- Mit kínál a látogatóknak a weboldal?
- A portál sokkal több, mint egy egyszerű katalógus, mivel étterem-és hoteltesztekkel, emberközeli fotókkal, aktuális napi hírekkel, személyes történetekkel és
térképes keresővel igyekszünk sokszínűvé tenni, ezzel is hozzájárulva a Tisza és
a Tisza-tó turizmusának a fellendítéséhez,
az idegenforgalom növekedéséhez. Az is
célunk, hogy azokkal is megismertessük
a páratlan természeti szépségekben bő-

Egyebek mellett a Tisza értékeit, természeti szépségeit mutatja be a honlap.
velkedő Tiszát, akiknek nincs közvetlen
kötődésük hozzá, de nyitottak a természeti kincseinkre.
- Hat hónap nem nagy idő, mit értek el
eddig?
- A magazin minőségi tartalmának köszönhetően nagyon aktív közönségről lehet beszámolni. Néhány nap alatt akár 5080000 embert tudunk elérni. Ez is azt bizonyítja, hogy nagyon sokan szeretik a
Tiszát, és szükség van egy ilyen oldalra,

mint az ilovetisza.hu, amely összefogja a
Tisza szerelmeseit és folyamatosan aktuális információkkal látja el az érdeklődőket. Fontos, hogy ebben a tevékenységben parterekre találjunk. Eddigi együttműködéseink, például a tiszafüredi Albatrosz kikötővel vagy a tiszakécskei Barack
Thermál Hotellel hatékonynak bizonyultak, kiváló eredményeket értünk el a közös munka során.
F.L.
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Halászléfőző fesztivál hatodszor

Gasztrobombák robbantak a szigeten

Illatokkal, ízekkel, élményekkel
telve tértek haza mindazok, akik a
hétvégén kilátogattak a Tisza-szigetre. Idén hatodik alkalommal
rendezték meg itt a halászléfőző
fesztivált.
Még, hogy nem kolbászból van a kerítés! De
bizony abból! Legalábbis ezen a szombaton abból fonták. Igaz, ez csak az egyik látványossága volt a kulináris élvezetekkel szolgáló gasztro-kulturális fesztiválnak. Roskadásig pakolt
mobil kenyeres polcokon sorakoztak az óriási méretű házi cipók, hatalmas dézsákból kínálták a savanyúságot, előételként sajtkülönlegességeket is kóstolhattak a látogatók, friss kemencés pékárukba csomagolták a grilleket, roston sült húsokat. Ez az ínycsiklandozó látvány
fogadta szombaton a Tisza-szigetre érkezőket.
A sétány a főzők utcájába terelte a látogatókat,
tőlük balra a vásárosok utcájában sorakoztak a
kézművesek, vasalt lángososok, paleoédességesek, vattacukrosok, fagylaltárusok, de volt
tepertős, szalonnás stand, házi limonádés, illóolajos, gyógyfüves pult is. Semmiből sem volt
hiány a szigeten. Látogatókból sem.
- Óriási dolog, hogy egy olyan városban, amely
a gazdaságáról, az iparáról híres, és úgy ismerik, hogy itt minden műanyagból van, arra is
oda tudunk figyelni, hogy fontosak a finom étkek. Nagy nap ez a mai, megmutatjuk, hogyan
tudunk mulatni, szórakozni, közösségben létezni, és mindezt itt ebben a gyönyörű természeti
környezetben, a Tisza-szigeten tehetjük - mondta Bráz György polgármester köszöntőjében.

Gasztro-lovagok
Mátyás Rudolf olimpiai bajnok, Oscar-díjas
mesterszakács, Csetneki László, a Szabadtűzi
Lovagrend Nagymestere, Tégel Imre, a Benczúr Hotel konyhafőnöke, Czupper András, az
István Nádor Borrend elnök-nagymestere, csak
néhány ismerősen csengő név a hazai gasztrovilág előkelőségei közül. Ők kóstolgattak és
ítéltek megannyi ínycsiklandó ételkülönlegesség felett.

Kalákában főztek.

egy a lényeg, ne legyen benne szálka - mondta.
Bő olajban sültek a ponty- és amúrszeletek,
gyöngyöztek a levesek, rotyogtak a pörköltek, pirult az öhön, aprították a salátának valót. Több százan sürögtek-forogtak a szabadtéri
konyhában közben daloltak, táncra perdültek,
mások a Tisza-partra mentek hűsölni és eveztek egy hosszt a sárkányhajóban.
A gyerekeket vurstli várta és rég elfeledett népi játékok, fából, zsákból, a természet kínálta
anyagokból.

Ízek, országok, barátok

Több ezren látogattak ki a Tisza-szigetre.
- Egy jó bográcsételhez három dolog kell, bogrács, fakanál és pálinka. Ez mindenkinek adott,
így hát jó versenyzést kívánok - nyitotta meg a
versenyt a zsűri elnöke, a TV Paprika sztárséfje, Bede Róbert. - Már másodszor vagyok itt,
örömmel jöttem - mondta lapunknak. - Fantasztikus, hogy több, mint 70 csapat nevezett és
több, mint a fele halétellel indult a versenyen,
kisebbik részük pedig tájjellegűvel. Remek
ízek kerültek az asztalunkra, érezhetően fejlődnek a csapatok. Ami különösképp tetszett, hogy
mernek új halételeket kitalálni, például tésztabatyuba töltötték a halat, vagy mangalicasonkába tekerték a harcsafilét. Azt gondolom, ha
egy Gordon Ramsay össze mer hozni ételkülönlegességeket, és itt a Tisza-parton is merészelnek hasonló kombinációkat kipróbálni a fiatalok, akkor nem járunk rossz úton.

Mi szem-szájnak ingere
- Abafáról, a Duna-deltából hozattuk a keszeget, megsütöttük, salátaágyon, friss zöldségkörettel tálaljuk, de van itt halászlé, sült afrikai
harcsa, marhapörkölt galuskával, no én ma azt
ebédelek, meg később majd egy forró halászlét
- mondta Tógyer Gyula, aki a rendezvény kulináris részéből igencsak kivette a részét, hiszen
majd kétezer főre főztek, hatféle menüt feltálalva.
Még delet sem ütött az óra, már tömött sorokban álltak a pultoknál az éhes vendégek.
- Nagyon finom sült hekket eszem, a férjem pedig marhapörköltet. Bár a magyar ember nem a
halfogyasztásról híres, de mi nagyon szeretjük,
minden formában, mellé még szórakozunk is nyilatkozta Sándor Bálintné.
A 40 fokban a negyvenen bőven túli asszonyok
kínálták a járókelőket borral. Népviseletük látványosságnak is beérte, a tűrőképességről nem
beszélve, hiszen harisnya, sokrét alsószoknya,
vaskos fejdísz is volt rajtuk.
- Jöttek hozzánk sokan szelfiket, fotókat készíteni, no meg kóstolni, mondta Juhász Kál-

A keszegek a Duna-deltából érkeztek, hogy megsüljenek.

mánné. - Tardi matyó népviseletben vagyunk,
tetszik az embereknek, a csodánkra járnak, mi
meg örülünk ennek az egésznek, ennek a szépségnek, ami itt van minden évben a szigeten.
Van itt minden a világon, én még ilyet nem is
láttam.
- Mi Debrecenből jöttünk ide, kellemes, nagyon bejön nekem minden. Látszik, hogy nem
az üzlet a cél, nem egy lehúzós rendezvényen
vagyunk, látszik, hogy mindenki szívből csinálja. Gyönyörű a környezet, mindenhol étellel
kínálnak, kedvesek, barátságosak, kellemesen
csalódtam mindenben - mondta a Sámán névre hallgató egyik látogató.

A határ mellől és azon túlról is érkeztek versenyzők, akik saját otthoni ízeiket főzték bele az ebédbe. A szerbek halkolbászt sütöttek, a
székelyek tájjellegű ételt főztek.
- Petrezselymes rókagomba tejfölösen, székely
kaszás puliszkával, ezt főztük - mutatta be étkét Lázár László, a Gyergyószentmiklósról érkezett csapat séfje. - A kukoricalisztet megfőztük, van benne juhtúró, pirított szalonna, azt kinyújtottuk és felcsavartuk, mint a piskótatekercset. Ez lesz a rókagombához.
A versenybe sokan beszálltak. A tiszaújvárosi
intézmények, gazdasági társaságok, cégek, civilszervezetek és baráti társaságok is raktak tüzet. A TiszaSzolg 2004 Kft. séfje is kóstolóra
hívott minket.
- Az egyik tálunk 85 pontot kapott - mondta
büszkén a főszakács, Vatta Pál. - Törpeharcsa
paprikást főztünk túrós csuszával, töpörtyűvel,
mártással. Eddig egyik versenyételünk sem kapott ennyi pontot.

A főzők utcája
Főként nagycsécsiekből és sajószögediekből
verbuválódott össze a Sparhelt fiókái névre keresztelt csapat. A fiatalok már délben tálalták
főztjüket.
- Cigánylecsót főztünk punyával. Ez egy kenyérszerűség, a különlegessége az, hogy káposzta is van benne, és csirke is. A punya sparhelten készül, bedagasztottuk, a tepsiben megkelesztettük, olyan, mint a kenyér, csak ez törik és nem vágjuk. Szüleink évek óta a Sparhelt
ördögei néven indulnak és főznek a versenyen,
mi vagyunk az utánpótlás, a fiókák - mondta
Juhász László, a csapat szószólója.
Őseik, a Sparhelt ördögei lagzis húsleves alá
gyújtottak. Versenyétkük egy óriási töltött kappan volt, desszertnek cigándi kapros-túrós,
szilvalekváros apróbélest készítettek.
Ránézésre úgy tűnik, csak éttermi körülmények
között lehet olyat sütni-főzni, mint a Hejőbábáról és Hejőpapiról érkezők készítettek.
- Nem először jöttünk - mondta Veres István,
aki épp a zsűri sátrában sorakozva várt főztjük
értékelésére. -Töltött sertésszűz, csirkemájjal,
gombával, baconba csavarva, mandulás burgonyakrokett, mellé aszalt szilva, vörösboros
mártás. Természetesen ezt is lehet szabadtűzön
csinálni, ott bármit meglehet - mosolygott elégedetten dicséretünk hallatán.
Beszédbe elegyedett, sőt kisebb vitába is keveredett a zsűrivel az ifjú szakács, Horváth Sándor, akinek étke, főzőtudománya és tálalása lenyűgözte a zsűrit. A szusi kinézetű ételt egy sötétszürke járólapra tálalta, sárga mártással és
búzacsírával díszítve.
- Ez egy haltekercs mangalica sonkával, köretnek erdélyi bulgur-rizotto fehérboros, citromos
mártással. Csak hobbiszinten vagyok jártas a
gasztronómiában, nem ezt tanulom, Miskolcon
járok suliba, a műszaki földtudományi karon
tanulok. Körülbelül egy hónapja agyalok azon,
hogyan lehetne ezeket az alapanyagokat összeállítani. A zsűri elnöke azt mondta, magasra tettem a mércét, ami jó, éppen ezért minden apró
kritikát megkaptam, amit el is fogadtam, hiszen
jobbító szándékkal kaptam, ebből tanulhatok.
Forgács Gábor színművész is kóstolgatott, neki is kijutott a feladatból.
- Egyszerűen el vagyok ragadtatva, az a tragédiám, hogy dönteni kell. Egyik finomabb, mint
a másik, a halas ételek is nagyon ízletesek, csak

Munkában a zsűri.

Dobogósok fakanállal
Főztek, kóstoltak, terítettek, kínáltak, versenyeztek. Több százan sürögtek-forogtak a tűz
körül, járultak a zsűri színe elé. A hosszas kóstolók után eredményhirdetésre sorakoztak a
csapatok.
A halételek versenyének győztese a polgári Szabó Balázs és csapata lett, a tiszaújvárosi Fiatalok
névre keresztelt társaság vihette haza az ezüstérmet, harmadik helyen Ködöböcz Csaba és segítői végeztek. A tájjellegű ételek versenyében a
Sparhelt ördögei főzték ki a legízletesebbet, kategóriájukban ők lettek az idei év aranyérmesei.
A Mezőkeresztes és Vidéke Takarékszövetkezet
csapata a második lett, a bronzérmet az Elit alakulat néven induló társaság kapta.
Szabó Balázs örömkönnyekkel fogadta a jó
hírt.
- Szerintem azon múlik minden, hogy ki, milyen szeretettel áll neki ennek a versenynek.
Nekünk nem volt bonyolult ételünk, mégis elnyerte a zsűri tetszését. Tiszai vegyes halászlében főtt hallal töltött káposztát főztünk, ez tulajdonképpen olyan, mint a sima szabolcsi töltött káposzta, csak darált hús helyett vegyes
tiszai hal van benne, én találtam ki. Tavaly
egészben sült süllővel jöttünk burgonyaágyon,
vargányafagylalttal, a különdíjat vittük cserébe
- nyilatkozta Balázs.
Berta

Nyáridőben

2017. augusztus 10.

A múlt heti hőséget leginkább vízparton, strandon lehetett elviselni. Aki csak tehette nyakig
merült a hűsítő habokban. Jelentősen növekedett a vendégforgalom a Tiszaújvárosi Gyógy-és
Strandfürdőben is. A szinte végig telt házzal működő strandfürdő nem csak a helyi lakosságot
várta a meleg napokon, a távolabbi városok, országok polgárai is a városi medencékben kerestek enyhülést.
Voltak, akiknek ez nem adatott meg, - vagy nem volt elég - ők egyéb módját (is) választották a
felüdülésnek, a hőség elleni védekezésnek.
Hétfőn már nem volt szükség az ilyen praktikákra, mintegy 15 fokkal csökkent a nappali csúcshőmérséklet, és sokan vették elő rég használt felsőruházatuk egy-egy darabját, s öltötték magukra. Hogy aztán újra nekivetkőzzenek. A nyárnak ugyanis még nincs vége. Mára például ismét 30-35 fokos hőmérsékletet prognosztizáltak…

Frissül az áru. És az eladó?

100 fok Fahrenheitben.

Hűtve mennyei piros gyönyör.

Kettős védelem.

Jaj, úgy élvezem én a párakaput!

Látod? Így kell nyalni!

Forró levegő, forró platni, forró fej.

Hétfőre beköszöntött az enyhülés.
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Hooligans és halászlé

Elmegyek én mulatni

A halászléfőző fesztivál esti sztárvendége a Hooligans
együttes volt, akik már nem
először jártak Tiszaújvárosban, és nem először hozták
azt a jó hangulatot, amit tőlük már megszoktunk. A zenekar dobosával, Kiss Endivel beszélgettünk nem sokkal
a koncert előtt.
- Endi, te hogy vagy a halászlével?
- Imádom, mindenféle halat imádok, így
a halászlét is, úgyhogy koncert után megkóstolom. Nem tudom mit kapunk, vagy
mit lehet venni, de mindenre vevő vagyok, ami hallal kapcsolatos. Sok halat
eszek, próbálok egészségesen élni, ahogy
lehet, ami a mi szakmánkban, a sok buli
mellett kivitelezhető.
- A nyári időszak, a fesztiválszezon megterhelő?
- Nem, én imádom ezt is. Ezt az életformát azért választottuk, azért adta nekünk
a jó istenke, mert ebben érezzük jól magunkat, e nélkül boldogtalanok lennénk.
Ha jól esik az utazás, ha nem, a színpad
elég ok arra, hogy jól érezzük magunkat, még ha néha keserédes is az ingázás. Egyébként nem mi vezetünk, úgyhogy ülünk ott, és fel lehet töltődni csomó más dologgal. Az embernek van ideje,
főleg így, hogy három gyerekem van. Kiolvasni egy könyvet, nagyon jó koncerteket nézünk és hallgatunk, úgyhogy teljes a kánaán. A színpad pedig meggyógyít
minket. Az emberek tombolása, rajongása, hogy eljönnek a koncertre, úgyhogy
köszönjük nekik.
- 21 évesek vagytok, volt egy nagy koncertetek a múlt év végén. Lehet ezt fokozni?
- Nagyon reméljük, hogy igen. Úgy fogjuk föl, hogy most már nem csak 5 évente
vagy 10 évente, ilyen nagy jubileumi évfordulókon lesznek majd nagy koncertek,
hanem gyakrabban, függetlenül mindezektől. Mindig vannak új tervek, ebben
az évben is duplázunk, triplázunk dolgokat, akár CD megjelenés, akár koncertek.
Mindig találunk ki újabb és újabb dolgokat, és szeretnénk még a közönségünknek kedveskedni egy csomó mindennel. Nagy kalandozásokat akarunk még,
amit nem próbáltunk ki, ami érdekes lehet, nem csak nekünk hanem az embereknek is, aztán meglátjuk, hogy jól sül-e el.
Baromi boldogan élünk így, és úgy ves�szük észre, hogy a rajongótáborunk is nő,

A halászléfőző fesztivál egyik sztárvendége a népszerű Kis Grófo volt. A zenészcsaládból származó
„Bulibáró” a konyhában kevésbé, inkább a színpadon érzi otthon magát. Halászléről, zenéről,
karrierről beszélgettünk Kozák Lászlóval, alias
Kis Grófoval és édesapjával, idősebb Kozák Lászlóval, aki Gróf néven muzsikál.
- Ha már halászléfőző fesztiválon vagyunk, mi a tökéletes halászlé titka?
- Nem szoktam főzni, ezért nem tudom megmondani, hogyan
kell megfőzni - mondta id. Kozák László. - Annyit tudok, hogy
annál jobb, minél több hal van benne, hiszen ez adja az étel alapját. Az pedig ízlés dolga, hogy ki hogyan szereti, sűrűbben vagy
hígabban.Természetesen kóstolás után tudunk véleményt mondani, de mivel szeretünk enni, mindent szívesen megkóstolunk.
- Térjünk át a kaptafához, a zenéhez. A Kis Grófo neve szorosan
összefonódik a Nézését meg a járását című slágerrel, nem csoda, hiszen ennek e dalnak köszönheted a népszerűségedet. Elégedett vagy?
- Igen, hiszen Magyarországon és a határainkon kívül is nagyon
szeretik a dalainkat - mondta Kis Grófo.- Szlovákiát említeném
példának, ott bárhová elmegyünk, ismernek minket, éneklik a
dalokat. A dalok célba érnek, azok az emberek hallgatják, akiknek szánom azokat.
- Rengeteg fellépésed van, remek zenész vagy, nem gondoltál arra, hogy szélesebb körnek is zenélj?
- Vannak sokan, akik szeretik a zenémet, és persze vannak, akik
nem. Én abban bízom, hogy egyre többen gondolják majd úgy,
hogy nem is rossz, amit ez a Kis Grófo csinál a színpadon.
- Mi a véleménye az édesapának a fia népszerűségéről?
- Igazából az elején hittem is meg nem is a sikerben - mondta az
édesapa. - Most már látszik, hogy beindult a karrierje és nagyon
büszke vagyok rá, hogy sikerült neki. Hihetetlen érzés, ha elkísérem egy-egy fellépésre, hogy milyen sok rajongó várja.
- Ez az a népszerűség, amire fiatalabb korában ön is vágyott?
- Az én történetem más. Én folklorista voltam, táncoltam és koreográfiát készítettem a színpadon. A popzene nem az én világom. Bár a fiam is a folklórból csöppent a könnyűzene világába.
- Kis Grófo, szándékosan mentél el slágerzenei irányba?
- Ez csapatmunka. Édesapám kitaposta az utat, én pedig próbálom végigjárni. Természetesen együtt és tudatosan találtuk ki ezt
az irányvonalat.
L.V.

„Baromi boldogan élünk így”

A színpad gyógyítja őket.
nem pedig csökken, úgyhogy remélem jó
úton haladunk.
- Hooliganséknél hogy mennek a dolgok?
Összeül a banda, összeül a menedzsment,
és megy az ötletelés?
- Pontosan. Maszika, a menedzserünk,
akivel természetesen barátok is vagyunk,
leszervezi a bulikat, be van írva és kész,
nincs tervezés. A zenekar, a menedzsment, de akár a mi kollégáink, technikusaink ugyanolyan fontosak, mint mi, ha
ugyan nem fontosabbak. Szóval nálunk
egy nagy baráti, nagy családi kötelék van.
Ebben nem csak a négy zenész, hanem a
hét zenész van benne, hiszen van egy úr,
a zongorista és két hölgy is, Óvári Évike
és Péter Barbara állandó tagjai a zenekarnak. Ők mindig kisegítenek minket, most
már a második éve és szeretnénk is, ha ez
így maradna, hiszen a dalok jobban meg
tudnak szólalni. A stáb minden tagja tud
nekünk ötleteket adni, mert ők kívülről is
látják a dolgokat, meg belülről is. Érzik
azt is, hogy mi az, ami már nagyon uncsi
lehet, mi az, amit már nagyon sokszor eljátszottunk.
- Valamikor réges-régen, mondhatjuk így,
te voltál a banda menedzsere. Nagyon sok
mindent te intéztél, azóta viszont rengeteg minden változott. El tudnád képzelni
a mostani életedben, hogy te vagy a dobos menedzser?
- Nem. Így is szanaszét esek, mert van
elég dolga az embernek, de nem is egészséges az, ha egy zenész önmaga menedzsere és szervezője. Hogy venné már ki
magát például, ha lejönnék a színpadról

és utána meg számlával a kezemben rohangálnék. Az egy másik szakma, én csak
azért vállaltam el, mert nem volt jelentkező a pozícióra, és ahhoz, hogy tudjunk
haladni, ezt valakinek be kellett vállalnia.
Akkor én voltam erre a „legjobb-legros�szabb” alak.
- Visszatérve beszélgetésünk elejére, halászléfőző fesztiválon vagyunk, ahol volt
egy főzőverseny és képzeld el, az első helyet egy töltött káposzta kapta!
- Nem csak halat lehet csinálni ilyenkor?
- Elárulom, egy olyan töltött káposzta volt
a nyertes étel, ami hallal volt megtöltve.
- Hm. Érdekes. Ezt most komolyan mondod, vagy hülyéskedsz?
- Ez így igaz. Ez egy izgalmas dolog, nem
tudom te, hogy vagy ezzel, az étkezésben
szereted az izgalmas dolgokat?
- Igen, nagyon. Egy csomó érdekes dolgot eszem, mindent kipróbálnék a világon és ki is próbálom, ha eljutok más országrészekbe, országokba. Én a rovaroktól kezdve bármilyen dolgot kipróbálok,
akár békacombot is. Hogy hal van a töltött káposztában? Ezzel semmilyen gond
nincs, bár én inkább csirkét eszek, de a
kedvencem a sertéshús. Egyébként is abban a világban élünk, ahol mindenben kereszteződés van. A zenében is a szimfonikus a rockkal, úgy, ahogy most itt, a hal a
káposztával. Aki mindkettőt szereti, miért
ne ehetne halas töltött káposztát? Majd
megkóstoljuk, ha maradt…
Lendvay Viktor

Grófok a fesztiválon

Kis Grófo, nagy karrier.

2017. augusztus 10.

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. Látogatható: 2017. augusztus 11-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár

Lakberendezési stílusok – kamarakiállítás. A kiállítás 2017.
augusztus 31-ig látható.
Helyszín: a könyvtár földszintje.
Közlemény
Az augusztus 14-18. időpontra meghirdetett Coach tábor felnőtteknek programunk betegség miatt elmarad. A jelentkezők
szíves megértését kérjük.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár

Augusztus 15. (kedd) 16.00 óra: „Amigurumi kedvelők”
klubja. A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit.

Nyári könyvtári nyitvatartás

A Hamvas Béla Városi Könyvtár AUGUSZTUS 31-ig
SZOMBATI NAPOKON ZÁRVA TART!
A várostörténeti kiállítás a központi könyvtárépületben
AUGUSZTUS 31-ig SZOMBATON ÉS VASÁRNAP IS
NYITVA TART 11.00 – 19.00 óráig!
A belépés díjtalan. (BEJÁRAT AZ ÜZLETSOR FELŐL!)

Mindenes
Sokszínű természet

7. oldal

Élet a Tisza-tavon

Amikor a nagy kánikulában
itthon már a légy se zümmög,
az aszfalt pedig csak úgy ontja magából a napok, hetek
alatt összegyűjtött hőt, a természet akkor is él. Él a Tisza-tó is, s nemcsak hogy vegetál, mint mi a hűs szobában a klíma vagy a ventilátor
alatt, hanem pörög, pezseg,
hangoskodik.
Biciklitúrázók a tó körül, több hétre a
partra költözött horgászok, hajótúrázók
szerte a környéken, strandolók, nyaralók,
kirándulók - mostanra már benépesült a
Tisza-tó. S amilyen sokszínű maga a természet, úgy találják meg helyüket az emberek is.
Kisköre inkább a horgászok és hajósok
paradicsoma, innen indulva az élő Tiszát
a IV. öblítő csatornán át elhagyva hamar
egy új világ tárul elénk. A Kapitány Hajós Iskola vendégeként újra felfedezőútra
indultunk, az Abádszalóki-medence felé,
hogy ismét megmutathassa a tó, milyen
sok arca van. 127 négyzetkilométeren terül el hazánk második, egyben legfiata-

A kárókatona vízi madár ugyan, de nem tudja bevonni magát vízlepergető réteggel, így rendszeresen szárítkozik.
felé világosodnak, utóbbiak háta és szárnya szürke, testük pedig fehér. A csendesebb, keskenyebb részeken aztán sorra jelennek meg a kócsagok, bakcsók, kormoránok, gémek, s adnak „koncertet” az arra
hajózóknak. Jó részük védett madár, így a
bakcsó is, ami a legkisebb gémfélék közé
tartozik, hossza mindössze 58-65 centi-

A Tisza TV műsora

Augusztus 10., csütörtök
9:00 Héthatár: Nyári felújítások - Megújult városi honlapok
- Jubiláló papok - Focirajt előtt - Gimnasztráda
9:15 Hétről-Hétre: Halászléfőző fesztivál – Közelmúlt: Vihar után - Sport (A műsor a szerdai adás ismétlése)
Augusztus 14., hétfő
18:00 Sporthétfő: A Termálfürdő FC Tiszaújváros - Putnok
FC labdarúgó bajnoki mérkőzés közvetítése felvételről
Augusztus 16., szerda
18:00 Héthatár: Lakossági fórum - Folytatódik a Nyáresti
korzó - Parlagfű szezon - Közeledik az iskolakezdés - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Közelmúlt - Sport

Farkasszemezés a sirállyal.

A kerékpárosok kedvelt útvonala a Tisza-tavat körülvevő gát.
labb tava, amely a kiskörei vízlépcső általi duzzasztás hatására jött létre. A tó területét az 1800-as évek közepétől fokozatosan erősített árvízvédelmi töltések határolják, a töltések közötti hullámtéren terül
el a mesterségesen létrehozott víztározó,
mely magába foglalja a Tisza medrét is.
A folyó és a medencék, azaz a tó közötti
vízforgalmat és a vízi közlekedést az öblítő csatornák és a természetes vízfolyások,
fokok biztosítják. A természet évek, évtizedek alatt fokozatosan visszafoglalta,
birtokba vette a területet. A Tisza-tó háborítatlan részein régóta nem látott élővilág telepedett meg, és valamikor őshonos
növények szaporodtak el ismét.
Sirályok sorakoznak a vízen fekvő fákon, danka- és ezüstsirályok. Előbbiek
feje barna, hamvasszürke, torkuktól le-

méter, hangja hangos „kvak”, részben innen ered népies magyar neve, a vakvarjú. Sok itt a nagy kárókatona, avagy kormorán is, az akár 100 centiméter hos�szú madár tömege a három kilót is elérheti. Víz alá bukással keresik táplálékukat és a vízimadarak többségével ellen-

Az Abádszalóki medence más szemszögből, háttérben a stranddal.

Gémek, sirályok sorakoznak.				

Fotók: Fodor Petra

tétben nincs faggyúmirigyük, tollazatukat
nem tudják vízlepergető réteggel bevonni, ami így a víz alatt teljesen átnedvesedik. Ezért sokszor látható, hogy kinyújtott szárnyakkal szárítkoznak néhány merülést követően. Szürke gémet többnyire
mozdulatlanul látunk, a halakkal, kétéltűekkel, csigákkal táplálkozó madár vadászati stratégiája ugyanis a gyorsaságra és
a kivárásra épül: mozdulatlanul áll a sekélyesben, várja áldozatát, majd hegyes
csőrével lecsap.
Nem annyira látható, annál inkább ízlelhető a víz alatti állatvilág, nem hiába a
horgászok kedvelt helye a Tisza-tó. Süllő, harcsa és ponty jut nekünk a nap végére, igaz, már a tányéron, rántva és roston
sütve egy poroszlói vízparti étteremben.
Fodor Petra

Önkormányzat/Hirdetmények
Hirdetmény biztonsági elemzés közzétételéről

8. oldal

Alsóküszöb értékű veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzem neve, működési helye:
Messer Hungarogáz Kft. (székhely: Budapest, Váci út 117., a továbbiakban:
Üzemeltető)
Levegőbontó Üzem (telephely: 3581 Tiszaújváros, TVK-Ipartelep 2117/4 hrsz.)
A veszélyes tevékenység rövid leírása:
A Messer Csoport tevékenysége jelenleg
Európa és Ázsia 34 országára terjed ki. A
társaság központja a németországi Frankfurtban található. A Messer Csoport több
mint 5 ezer munkavállalót foglalkoztat.
A Messer Hungarogáz Kft. jogelődei révén több mint 100 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, a műszaki technikai
színvonal fejlesztésével új eljárások, korszerű eszközök bevezetésével kívánja a
magyar gazdaság palackozott és cseppfolyós ipari gázigényeit kielégíteni.
A kft. szállítási programja az ipari gázok
tekintetében nitrogént, oxigént, hidrogént, argont, széndioxidot, acetilént, különböző összetételű gázkeveréket tartalmaz. Az ipari gázokkal való ellátás a gáz

fajtája és a felhasználói igény nagysága
szerint történhet, vagy acélpalackban, palackkötegben, palettákban, vagy mélyhűtött cseppfolyós állapotban vákuumszigetelt tartályokban. Megfelelő nagyságú
igény esetén ellátási rendszerként a felhasználás helyére telepített gázelőállító
berendezést tud létesíteni és üzemeltetni.
A biztonsági elemzés megtekinthető:
• Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Baráti Zsolt közbiztonsági referens, II.
emelet 226. szoba, telefon: 49/548-070
ügyfélfogadási időben.
• A http://www.tiszaujvaros.hu/ honlapon
(a honlap alján: Egyéb tájékoztatók, Biztonsági elemzések, Messer Hungarogáz
Kft. Levegőbontó Üzem biztonsági elemzése 2017 hivatkozáson).
Írásbeli észrevételek megtétele a biztonsági jelentéssel kapcsolatban:
A biztonsági jelentéssel kapcsolatban a
lakosság írásbeli észrevételeket tehet,
melyet Tiszaújváros Város Önkormányzata jegyzőjének kell eljuttatni a következő címre: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hi-

vatal, Dr. Juhos Szabolcs jegyző, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. sz.
Az írásbeli észrevételek benyújtásának
határideje: 2017. augusztus 15. 16:00 óra.
Közmeghallgatás helye, ideje:
Tekintettel arra, hogy az eljárás új veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem létesítésére vonatkozó katasztrófavédelmi engedély megadására vonatkozik, ezért a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet
21.§-ában foglaltak alapján közmeghallgatást kell tartani, amelynek helye és ideje:
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, III.
emeleti tanácskozó terem, 2017. augusztus 16. (szerda) 17:00 óra.
Az illetékes hatóság:
B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 3525 Miskolc Dózsa Gy. út 15.
sz.
Bráz György
polgármester

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-

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

Tájékoztatás
a gyermekétkeztetési térítési
díjkedvezményének igénybevételéről

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja
az étkezést igénylő gyermekek szüleit, törvényes képviselőit, hogy a 2017/2018. nevelési/tanítási évre az étkezési térítési díj megállapítására vonatkozóan részletes felvilágosítást a
Tiszaújvárosi Krónikában és a TIK honlapján olvashatnak az
érdeklődők, illetve személyesen a Kazinczy Ház I. em. 73/1.
irodában lehet információt kérni.
Kósa-Tóth Zoltán
igazgató

Diétás étkeztetés
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az érintett szülőket, törvényes gondviselőket, hogy a
2017/2018. nevelési/tanítási évre vonatkozóan az eltérő táplálkozást igénylő étkezés biztosításához minden régi és új diétás étkezést igénylőnek kérelmet kell benyújtania.
A kérelemhez érvényes szakorvosi igazolás csatolása szükséges.
A kérelem benyújtásának címe:
Kósa-Tóth Zoltán igazgató
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Helye:
Zsipi Imréné
Kazinczy Ház
3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/2. iroda

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

Alkalmazotti
és külsős étkeztetés
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja
az intézmények alkalmazottait és a külsős étkezőket, hogy a
2017/2018. nevelési/tanítási évre vonatkozón új étkezési kérelmet szükséges kitölteni.
- A köztisztviselők, a nyugdíjas közalkalmazottak és köztisztviselők, az önkormányzati intézmények, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok dolgozói a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központba benyújtott kérelemre, az intézmény igazgatójának előzetes írásbeli engedélye
alapján étkezhetnek.
- Az étkeztetés az engedélyben megjelölt intézmény éttermében vehető igénybe.
Engedélyezés után a nyomtatvány leadásával lehet az étkezést megrendelni az élelmezési ügyintézőknél.
Az étkezési kérelmek formanyomtatványa
- letölthető a www.tik.tiszaujvaros.hu
- beszerezhető a térítési díjszedési napokon az élelmezési
ügyintézőknél
- illetve a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ élelmezési csoportjánál
(Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/4
H: 7.20-16.00, SZ: 8.00-17.00 és P: 7.20-14.00

2017. augusztus 10.

Tájékoztatás
Tiszaújváros kártya
érvénytelenítéséről

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
Tiszaújváros Kártyáról szóló 3/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése értelmében tájékoztatjuk a Tiszaújváros Kártya elfogadóhelyeket, hogy az alábbi vonalkód számú Tiszaújváros Kártyák - elvesztésük miatt - érvénytelenek:
103761, 104982, 104782, 103238, 107683, 101720, 100244,
100245, 108067, 103364, 100547, 105321; 105324, 102694,
106246, 102166, 106225, 106445, 107145, 107146, 104277,
104277, 106031, 109267, 101730, 103288, 108269, 102003
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Első lakáshoz jutók
pénzügyi támogatása
Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 17/2015.
(VI.01.) önkormányzati rendelete alapján a 3. bírálati időszakban (2017. június 1. - 2017. július 31.) az alábbi kérelmezők részesülnek első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásában

Név

A vis�szatérítendő
támogatás
összege
E Ft

A vissza
nem térítendő támogatás
összege
E Ft

Szabó Dániel

500

250

Varga Dalma Helga
Balázs Regina
A kérelmezőknek
megállapított
összeg
Maradvány
összesen

500
400

250
200

1 400

700

17 300

11 950

Vásárolt ingatlan
címe

Lorántffy Zs. u.
8. 1/1.
Árkád sor 10. 2/6.
Árpád út 24. 4/3.

Bráz György polgármester

Zöld növényi hulladék

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.)
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 2017. augusztus
16-án (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
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

Közterületi SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A
49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező 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.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Kiss Zoltán József
a 3. sz. választókerület képviselője
2017. augusztus 16-án (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

Állásajánlatok

2017. augusztus 10.

Dajkai munkakör
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet 1
fő dajkai munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2017. 09. 01 - 2017. 12. 15-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.
A munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda, 3580 Tiszaújváros, Pajtás
köz 13.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• Az óvodás gyermekek gondozása.
• A nevelő-oktató munka segítése.
• Takarítási feladatok ellátása.
Az illetmény megállapítása a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
és XXXIII. tv., köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései szerint
történik.
Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés, óvodai dajka szakképzettség.
• Egészségügyi alkalmasság, cselekvőképesség.
• Büntetlen előélet.
• Betöltött tizennyolcadik életév.

Élelmezésvezető munkakör
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő élelmezésvezető
munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• középfokú iskolai végzettség, élelmezés vezetői végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent közétkeztetésben szerzett tapasztalat, illetve szakács végzettség
Feladatok:
• koordinálja a konyhaüzem munkatársainak
munkáját
• megállapítja munkarendjüket
• biztosítja konyhájának a folyamatos és zavartalan működését az érvényes jogszabályok
betartásával
• figyelemmel kíséri a fogyóeszközök, segédanyagok felhasználását, az élelmiszer raktárkészletet
• felel a konyhaüzem rendjéért, tisztaságáért
• felel a közegészségügyi előírások betartásáért
• vezeti az élelmezéssel kapcsolatos adminisztrációt
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a

Szakács munkakör

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő szakács munkakör
betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• szakács végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent közétkeztetésben szerzett tapasztalat, illetve a diétás szakács végzettség
Feladatok:
• a konyha vezetése, a konyhalányok irányítása
• az ételek elkészítése és tálalása az étlap alapján
• alapanyagok megrendelésének összeállítása
• áruátvétel
• raktárak kezelése
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a
közalkalmazottak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12)
Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; valamint az ál-

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 01.
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. augusztus 14.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 18.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos
Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. címre.
A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat azonosítószámát (287-2-2/2017.), valamint a munkakör megnevezését: dajka.
• Elektronikus úton a szivarvany@tujvaros.hu
e-mail címre.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz.
• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget és egyéb szakképzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolatok.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a szivarvany@tujvaros.hu e-mail címen lehet.
Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető
közalkalmazottak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12)
Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
Munkaidő napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet,
• önéletrajzot,
• bizonyítvány másolatot,
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte),
• a borítékon fel kell tüntetni az 1132/2017.
számot.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017.08.11.
A pályázat elbírálásának határideje:
2017.08.22.
Az állás betölthető: 2017.08.23.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: 06-49/548-308
Kósa-Tóth Zoltán
igazgató
lamháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
Munkaidő napi 8 óra, délutáni munkavégzés.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet
• önéletrajzot
• bizonyítvány másolatot
• erkölcs bizonyítványt,(visszaigazolás megléte)
• a borítékon fel kell tüntetni az 1128/2017.
számot
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. 08. 11.
A pályázat elbírálásának határideje:
2017. 08. 18.
Az állás betölthető: 2017. 08. 21.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: 06-49/548-308
Kósa-Tóth Zoltán igazgató

9. oldal

Óvodatitkári munkakör
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet 1
fő óvodatitkári munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2017. 09. 01- előreláthatólag
2019. 12. 09-ig tartó jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.
A munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda, 3580 Tiszaújváros, Pajtás
köz 13.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• Az intézménnyel kapcsolatos adminisztrációs
és ügyviteli teendők ellátása.
• KIR felület kezelése.
• Gyermekekkel kapcsolatos ügyek kezelése.
• Nevelő-oktató munka segítése.
Az illetmény megállapítása a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
és XXXIII. tv., köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései szerint
történik.
Pályázati feltételek:
• Középiskolai/gimnáziumi végzettség.
• Hasonló munkakörben szerzett 1-3 éves szakmai tapasztalat.
• MS Office (irodai alkalmazások) magas szintű ismerete.
• A levelezőrendszerek gyakorlott szintű ismerete.
• Felhasználói szintű internethasználat.
• Büntetlen előélet.

• Egészségügyi alkalmasság, cselekvőképesség.
• Betöltött tizennyolcadik életév.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Emelt szintű szakképesítés.
- Gyakorlott szintű gépírás.
A munkakör legkorábban 2017. szeptember 01.
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. augusztus 14.
A pályázat elbírálásának határideje:
2017. augusztus 18.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos
Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. címre.
A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat azonosítószámát (287-1-2/2017.), valamint a munkakör megnevezését: óvodatitkár.
• Elektronikus úton a szivarvany@tujvaros.hu
e-mail címre.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz.
• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget és egyéb szakképzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolatok.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a szivarvany@tujvaros.hu e-mail címen lehet.
Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

Konyhalány munkakör

Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
Munkaidő napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet
• önéletrajzot
• bizonyítvány másolatot
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
• a borítékon fel kell tüntetni az 1130/2017.
számot
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. 08. 11.
A pályázat elbírálásának határideje:
2017. 08. 18.
Az állás betölthető: 2017. 08. 21.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: 06-49/548-308
Kósa-Tóth Zoltán igazgató

Konyhalány munkakör

Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
Munkaidő napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet
• önéletrajzot
• bizonyítvány másolatot
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
• a borítékon fel kell tüntetni az 1129/2017.
számot
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. 08. 11.
A pályázat elbírálásának határideje:
2017. 08. 18.
Az állás betölthető: 2017. 08. 21.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: 06-49/548-308
Kósa-Tóth Zoltán igazgató

(határozott idejű)
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő konyhalány munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, határozott időre szóló kinevezéssel. A határozott idő lejárta: 2019.03.07.
Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent közétkeztetésben szerzett tapasztalat
Feladatok:
• a szakács útmutatásai szerint, annak ellenőrzésével végzi feladatát
• a nyersanyagok szakszerű előkészítése
• a helyiségek takarítása (takarítási ütemterv
alapján)
• mosogatás, fertőtlenítés
• a hulladék eltávolítása, összegyűjtése és tárolóba helyezése
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a
közalkalmazottak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12)

(határozatlan idejű)
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 2 fő konyhalány munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent közétkeztetésben szerzett tapasztalat
Feladatok:
• a szakács útmutatásai szerint, annak ellenőrzésével végzi feladatát
• a nyersanyagok szakszerű előkészítése
• a helyiségek takarítása (takarítási ütemterv
alapján)
• mosogatás, fertőtlenítés
• a hulladék eltávolítása, összegyűjtése és tárolóba helyezése
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a
közalkalmazottak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12)

Hirdetés/Rendezvények

10. oldal

2017. augusztus 10.

Értesítés áramszolgáltatás
szüneteltetéséről

Tájékoztató érettségi utáni
szakképzésről

Tisztelt Fogyasztóink!
Ezúton értesítjük Önöket arról, hogy hálózatunkon felújítási, karbantartási munkát végzünk.
A munkavégzés időtartama alatt a villamos-energia szolgáltatást az alábbi helyeken és időpontokban szüneteltetni fogjuk.

Az SzSzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája érettségi utáni
szakképzéseket indít a 2017/18-as tanévben. A jelentkezés feltétele sikeres érettségi vizsga, vagy
4 befejezett középiskolai évfolyam és az első szakképzési évfolyam félévének zárásáig megszerzett érettségi bizonyítvány.
Szívesen látjuk azok jelentkezését is, akiket nem vettek fel felsőoktatási intézménybe, de szeretnének továbbtanulni.
Képzéseink:
A szakképesítés
OKJ - száma
megnevezése
5452302		
Elektronikai technikus
5452103		
Gépgyártás-technológiai technikus
5434401		
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
5434602		
Ügyviteli titkár
A jelentkezés határideje: 2017. augusztus 31.
Tájékoztató szakmai vizsgával rendelkezők érettségi vizsgára történő felkészítéséről
Az SzSzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája a 2017/2018-as
tanévben szakmai vizsgával rendelkezők érettségi vizsgára való felkészítést indít nappali vagy esti tagozaton.
A képzés 2 éves. A jelentkezés feltétele szakmai vizsga megléte. A képzés a jelentkezők létszámától függően indul.
A jelentkezés határideje: 2017. augusztus 31.
Jelentkezési lapok beszerezhetők az iskola portáján, vagy letölthetőek a honlapról:
www.brassai-tiszaujvaros.hu
Jakab Dénes igazgató

2017.08.17 08:00-tól 11:00-ig
Közterület
(utca)

Házszám
(tól)

Mátyás kir.

22
1
Örösi
2
Bolyai J. köz 1
Árpád
47
Mátyás kir.
Örösi

Házszám
(ig)

42
9
32
15
49
Garázsok
Garázsok

2017.08.22 08:00-tól 11:00-ig
Közterület
(utca)
Tompa M.
Babits
Bethlen G.
Egressy

Házszám
(tól)
19
44
1
25
2
21
13
12

Karinthy
Kosztolányi
Tóth Árpád
IV. Béla úti
zártkertek

Házszám
(ig)
41
76
21
49
46
43
19
14
végig
végig
végig
végig

2017.08.24 8:00-tól 11:00-ig
Közterület
(utca)

Házszám
(tól)

Lévay

66a

Szent I.

33
34

Király köz
Margit
sétány
Szent László
Templom

Házszám
(ig)
114
65
48
végig
végig
végig
végig

2017.08.17 11:00-tól 14:00-ig
Közterület
(utca)
Alkotmány
köz

Házszám
(tól)
3

3
7
Bolyai J. köz 2

Árpád

Házszám
(ig)
9
45
4

2017.08.22 11:00-tól 14:00-ig
Közterület
(utca)
Árpád
Deák tér
Pajtás köz
Szent István

Házszám
(tól)

Házszám
(ig)

2

16

1
2
1
17
14

3
14
7
31
28

2017.08.24 11:00-tól 15:00-ig
Közterület
(utca)

Házszám
(tól)

Házszám
(ig)

Árpád

18

40

Deák tér
Hajdú tér
József A.
Örösi

16
7
35
34

13
37
56

2017.08.25 11:00-tól 14:00-ig
Közterület
(utca)
Krisztina
Izabella
Bethlen G.
Tárnok
Bélahalma
Sulymoshát

Házszám
(tól)

Házszám
(ig)

35

37

56
7
13
58
82

58
13
14
78
112
végig
végig
végig

Biztonsági okokból ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket arra, hogy ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, a hálózatot előzetes értesítés nélkül visszakapcsoljuk.
Megértésüket és türelmüket köszönjük.
ÉMÁSZ Hálózati Kft.

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

Eladó
az apartmanház
A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti az
alábbi, tulajdonában lévő ingatlant:
Bogács, Dózsa György út 16/A. szám alatt lévő Villa
Sederkyn Apartmanház
Az ingatlan irányára: 196.000.000 Ft + Áfa.
Az ingatlant a legmagasabb vételi ajánlatot tartalmazó,
érvényes pályázatot benyújtó pályázó részére értékesítjük.
A vételi ajánlat benyújtási határideje: 2017. év 10. hó
13. nap 10 óra.
A pályázati kiírás anyaga papíralapon ingyenesen az
alábbi címen vehető át:
TiszaSzolg 2004 Kft. 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
Elektronikus elérhetőség megadása esetén az értékesítési kiírás anyagát elektronikus úton is megküldjük.
Érdeklődni lehet: a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjénél a 49-544-322-es telefonszámon, illetve a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címen.
Amennyiben legmagasabb vételi ajánlatként több azonos összegű vételi ajánlatot nyújtanak be, a végleges vételár árverésen, licitálással kerül megállapításra, melynek időpontjáról és főbb szabályairól a TiszaSzolg 2004
Kft. az érvényes pályázatok benyújtóit írásban tájékoztatja.
Az ingatlan telefonos időpontegyeztetés alapján megtekinthető.
TiszaSzolg 2004 Kft.

Sport

2017. augusztus 10.

Kajak-Kenu

Irány Racice!

Erős Patrik és Bragato Giada a VB után egy héttel már nem
csúcsformában érkezett az országos bajnokságra, de így is kimagasló eredményeket értek el, rengeteg bajnoki pontot szereztek az egyesületüknek, a TKKSE-nek.
Az óriási forróság is nehezítette a versenyzők dolgát. Kovács
Mirtill saját korosztályában (serdülő) már kivívta a jogot az
Olimpiai Reménységek Versenyén való indulásra, de a tatai Pazár Annával az ifik között is sikerült nyerniük, ami hatalmas teljesítmény. Ebben a futamban Gábor Netta, párjával Nyuli Dórával a második helyet szerezte meg, amivel ő is kijutott a szeptemberi racicei Olimpiai Reménységek Versenyére.
Dobogós eredmények:
K-1 férfi ifi U17-18 200 m 1. Erős Patrik 3. Molnár Martin, K-2
női ifi U17-18 200 m 1.Kovács Mirtill - Pazár Anna (Tata) 2.
Gábor Netta - Nyuli Dóra (Szolnok), K-2 női ifi u17-18 500 m
2. Kovács Mirtill - Pazár Anna (Tata), K-1 férfi ifi U17-18 500
m 3. Erős Patrik
K-1 férfi ifi u17-18 1000 m 3. Erős Patrik, K-2 férfi U23 1000 m
3. Béke Kornél - Gál Péter (Közgép), K-1 férfi ifi U17-18 3x200
m váltó 1. Berkes Viktor - Bodnár Bence - Molnár Martin, Női
C-1 500m U17-18 2. Bragato Giada, Női C-1 200m U17-18 2.
Bragato Giada,
Női C-2 500m U17-18 2. Meczkó Viktória - Bragato Giada.

Labdarúgás

Vendégként
hazai pályán

NB II-es bajnoki labdarúgó mérkőzésnek adott otthont a Sportcentrum vasárnap. Nem a TFCT ugrott osztályt, hanem a tavalyi bajnok Kazincbarcika kezdte meg ideiglenes „otthonában” a
bajnoki szereplést.
A KBSC ugyanis még nem rendelkezik a második vonalnak
megfelelő arénával, így vendégségben kényszerül lejátszani hazai találkozóit. A Sportcentrum előre láthatóan októberig ad otthont a Barcikának. A bajnokság egyébiránt jól indult az NB II
újoncának, hiszen az első két mérkőzést megnyerte - nálunk
2-1-re a Vácot - így a harmadik helyen áll a bajnokságban.

Súlyemelés

Lucz a csúcson

Augusztus 5-én és 6-án rendezték meg Ózdon az U15-U17-es
súlyemelő országos bajnokságot. U15-ös korcsoportban bajnokot avathattak a tiszaújvárosiak, Lucz Levente a +85 kg-os súlycsoportban 220 kg-os összteljesítménnyel aranyérmet nyert. Az
ifjúságiak között Vadászi József az 56 kg-os súlycsoportban az
ezüstérmet szerezte meg.

Labdarúgás

Harcosabb és tudatosabb futball

Az NB III-as bajnokság a
hétvégén kezdődik, a várakozás a korábbiakhoz hasonlóan jelentős Tiszaújvárosban.
Gerliczki Máté vezetőedzővel
beszélgettünk.
A tét nem kicsi, az elvárás a 4-8. helyek
valamelyikének megszerzése.
Jelentős mozgás volt a keretben már az
alapozás megkezdése előtt. A 7 fős kívánságlistához képest 10 játékos érkezett,
néhány „nagyágyú” mellett Bucz és Pap,
„Tiszaújváros fiai” is visszatértek, és fiatalok is vannak a keretben.
- Az új igazolású játékosok miben nyújthatnak majd többet, mint akik az adott
posztról távoztak?
- Nem könnyű feladat a keret ilyen mértékű átalakítása, de ezt az előrelépés érdekében fel kellett vállalnunk - mondta a vezetőedző. - Az elnökséggel közös döntést hoztunk, olyan csapatot szeretnénk a következő szezonra, amelynek
nem lesznek kiesési gondjai. Úgy gondolom, hogy ezen a téren sikeres munkát végeztünk, hiszen akik a keretet alkotják, csupa jó mentalitású, képzett futballista. A tavalyi kerethez képest a jelenlegi harcosabb és tudatosabb futball-

Egy Kerékkel
kevesebben
A nyolc éve Tiszaújvárosban játszó, 36
éves Kerekes István családi okok miatt
elhagyja TFCT-t.
Az egyesület nem csak egy kiváló,
megbízható játékost veszített el személyében, hanem egy olyan sportembert
is, akivel a vezetés hosszabb távon az
utánpótlás nevelés területén számolt.
Számára a felkészülési időszak utolsó
mérkőzése egyúttal búcsúmeccs is volt.
TFC Tiszaújváros - Fehérgyarmat
7-0 (2-0)
Sportcentrum, 60 néző
TFCT gólszerzők: Nagy D. (2), Turcsik, Nagy R, , Kovács, Pap, Kapacina
TFCT: Tóth (Herceg), Orosz (Nagy
P), Márton, Fodor (Dajka), Illés (Horváth), Kerekes (Kovács), Bussy (Nagy
D), Nagy R (Bucz), Turcsik (Balogh),
Lipusz (Pap), Kapacina,
Fehérgyarmat: Jakocska, Orosz, Gaál, Szatke, Popovics, Veress, Margitics,
Geletey, Légrádi, Petrohai, Bartha,
Cs: Fednisinec, Bihari, Máté, Balogh,
Nyíri
Az NB III. Keleti csoportjának 20172018-as rajtja előtti utolsó edzőmérkőzést a megyei I-es Fehérgyarmat gárdájával játszotta csapatunk a tikkasztó
hőségben. A találkozó igazán szép búcsúja lett Kerekesnek, hiszen magabiztos győzelemmel zárták a felkészülési
mérkőzések sorát a tiszaújvárosi focisták. Az első részben még tartotta magát ellenfelünk, a félidőben néhány kivétellel sort cseréltünk és a végére teljesen föléjük kerekedtek a tiszaújvárosi
labdarúgók, így megérdemelten nyertek ilyen arányban is.

A Sportcentrum eseményei

Augusztus 10. (csütörtök)
Labdarúgás
17.00 TFCT- Tállya U17 edzőmérkőzés
Füves pálya
17.00 TFCT- Tállya U19 edzőmérkőzés
Füves pálya
Augusztus 12. (szombat)
Labdarúgás
17.30 TFCT- Putnok FC bajnoki mérkőzés Centerpálya
Augusztus 13. (vasárnap)
Labdarúgás
16.00 TFCT- Görbeháza U19 edzőmérkőzés Centerpálya

11. oldal

Kera elérzékenyült a búcsú perceiben.

ra lesz alkalmas, reményeim szerint bárhol, bárki ellen lesz győzelmi esélyünk,
ami az elmúlt szezonban finoman fogalmazva sem volt így.
- A center Nagy Dávidnak megfelelő konkurenciát nem sikerült igazolni, ez men�nyire lesz majd probléma a bajnokság során?
- Mások is tudnak centert játszani a keretből. Úgy gondolom, hogy mivel nem csak
és kizárólag a centerjátékunkra lesz kihegyezve a futballunk és a többi poszton is
lesznek góllövőink, így kevésbé lesz ez
olyan nagy probléma, mint az elmúlt szezonban.
- A vezetőedző szemszögéből nézve a felkészülés alatt kellett-e változtatni az egy
évvel ezelőttihez képest, és ha igen mit és
miért, hogy a csapat a célt elérhesse majd
a bajnokság végére?
- Eget rengető változásokra nem volt
szükségünk a felkészülésünkben. Dajka
Lacival és Molnár Zolival mindent megbeszélünk, és mivel folyamatosan képezzük magunkat, ezért természetesen mindig az aktuálisan legkorszerűbb módszereket alkalmazzuk.
- Hogyan sikerült a felkészülés?

- Különböző edzettségi állapotban voltak
a játékosaink a kezdéskor, ezért óvatosan
kellett adagolni a terhelést. Vannak sérültjeink, de megoldjuk hiányukat.
- A közönséget a mutatott játék mellett az
eredményesség érdekli elsősorban. A felkészülési mérkőzések jól és kevésbé jól sikerültek. Van ennek jelentősége?
- Néhány éve még egy edzőmérkőzésen
elszenvedett vereség miatt is majdnem
megőrültem, mára már azért jobban viselem. Be kell látnom, hogy ebben az időszakban nem lehet feláldozni az elvégzett munka mennyiségét és minőségét az
eredményesség oltárán. Persze ilyenkor
is a győzelmek azok, amelyekből önbizalmat lehet gyűjteni.
- Fontos, hogy a csapat mindig csak a következő feladatra koncentráljon, de az első 5 forduló kifejezetten nehéznek tűnik.
Hány ponttal lenne elégedett az első 5
fordulót követően?
- Számomra az a fontos, hogy minden
mérkőzésen a győzelemért szálljon harcba a csapatom, pontokról eddig sem beszéltem, így most sem teszem.
(Forrás: fctiszaujvaros.hu)

Bucz Bence: Fiatal kora ellenére nem
ijed meg a lehetőségtől, nagyon jó munkát végez, egyértelműen meg van benne a potenciál, hogy újvárosi gyerekként
meghatározó tagja legyen hosszú évekig
a csapatnak. Fizikálisan kell fejlődnie a
felnőtt világ követelményeihez.
Illés Gábor: Hosszú sérülés után igazoltuk le, a bal oldalon mindent el tud
játszani. Próbajátékra érkezett hozzánk, nem az ő posztjára kerestünk játékost, de annyira meggyőző volt, hogy
nem engedhettük el. Jelenleg még hullámzó a teljesítménye, a kihagyás miatt
ez természetes, de a rajtra teljesen rendben lesz.
Kapacina Kevin: A másodosztályú próbajátékai miatt viszonylag későn került
hozzánk, a támadó posztok bármelyikén
bevethető, profi mentalitású futballista. Édesapjához hasonlóan kiváló rúgótechnikával rendelkezik, ha megfelelő
erőben lesz, akkor rengeteget tud majd
nekünk segíteni.
Kovács Péter: Igazi nyerő mentalitású
játékos, Fodor Peti mellé nagy szükségünk volt még egy ilyen karakterre. Védekező középpályás posztra kifejezetten
őt szerettük volna leigazolni.
Lipusz Norbert: Tavaly nagyon gyengék
voltunk a pontrúgások terén. Lipi ebben
a műfajban erős, a bal szélen bevethető
és nagyon számítunk a rutinjára.
Márton András: Fiatal kora ellenére már
van rutinja a kiélezett helyzetekben is,
és meggyőződésem, hogy eléri jövőbeni céljait. Belső védőként számítunk rá.
Nagy Péter: Jobb oldali védő pozícióba

igazoltuk és sajnos a második felkészülési mérkőzésen megsérült. Jó mentalitású, képzett játékos, ragyogó a fejjátéka, amire nagyon szükségünk lesz a bajnokság során.
Nagy Róbert: Ezen a szinten kiemelkedő képességű futballista. Rendkívül
technikás és gyors játékos, nagyon sokat várunk tőle, jobb szélső támadó a
posztja.
Pap Zsolt: Örülünk annak, hogy végül
hozzánk került, hiszen egyértelmű célunk, hogy több újvárosi srác szerepeljen az első csapatban. Annak ellenére,
hogy rövid ideje edz velünk, egy-két
megmozdulásán már most látszik, hogy
jó futballista válhat belőle.
Turcsik Tamás: A pályán egy igazi ragadozó. Ha tiszta fejjel és megfelelő kondícióval fog rendelkezni, akkor ellenállhatatlan lesz a pálya tengelyében.

Igazolások
az edző szemével

Fiatalok a keretben
Péter Gergő: Molnár Zoli munkáját dicséri, hogy nagyon sok ügyes kapusunk
van utánpótlás szinten és Gergő az egyikük. Ha keményen fog dolgozni, akkor
szép karrier állhat előtte. Mióta velünk
készül, rengeteget fejlődött.
Száraz Ádám: A Tiszaújváros U-17 játékosaként és meccsén személyesen figyeltem fel rá, nagy tehetségnek tartom.
Természetesen rengeteget kell tennie,
hogy elérje céljait, de ebben maximálisan támogatjuk és még nagyon sok ideje van fejlődni.

12. oldal

Rendezvény
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