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Lecsaptak a nyomozók

Hőségriasztás
Az Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Ál-
lamtitkár az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési ada-
tai, valamint az EMMI Klímaváltozás és Környezeti Egészség-
hatás Elemző Osztály szakmai ajánlásai alapján  2018. augusz-
tus 03-án 24.00-ig II. fokú hőségriasztást adott ki.
Az esetleges hosszabbítás vagy fokozatemelés szükségessége 
esetén újabb hőségriasztás kiadása válik szükségessé. Ennek hi-
ányában a riasztás 2018. augusztus 03-án 24.00 órakor automa-
tikusan érvényét veszti.
Klimatizált helyiségek Tiszaújvárosban: Tiszaújvárosi Pol-
gármesteri Hivatal, Tiszaújvárosi Művelődési Központ és 
Könyvtár, Hamvas Béla Városi Könyvtár, Tiszaújváros Városi 
Rendelőintézet, Penny Market, mindkét Spar Hipermarket, Tes-
co Hipermarket, Lidl Hipermarket.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Hosszabbított 
nyitvatartás

Az augusztus 3-án 24 óráig elrendelt II. fokú hőségriasztás miatt 
a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő nyitvatartását a hőségri-
adó időtartamára 20:15-ig meghosszabbította a TiszaSzolg 2004 
Kft. A pénztárak 19:30-kor zárnak.

Jól működő testvérvárosi kapcsolat van Csíkszereda és Tisza-
újváros között, és a jövőben is erre törekszik a két város. Erről 
is megbeszélést folytattak a július 28-án Csíkszeredába látoga-
tó delegáció tagjai dr. Fülöp György alpolgármester, valamint 
Dr. Kébel Zsolt képviselő. Meglátogatták a pottyondi erdei is-
kolában táborozó tiszaújvárosi gyerekeket és részt vettek a csíki 
dzsesszfesztiválon is. Hamarosan a csíkszeredai gyerekek jön-
nek hozzánk, ők augusztus utolsó hetében érkeznek majd Tisza-
újvárosba és Bogácsra. Augusztus 19-én, 20-án és 21-én pedig 
delegáció érkezik Csíkszeredából a Tiszaújvárosi Városnapok-
ra. Képünkön a tiszaújvárosi delegáció látható a csíkszeredai al-
polgármesterekkel, Szőke Domonkossal és Füleki Zoltánnal.

Élő kapcsolat
Ideiglenes menetrend, csúszhat a hulladékszállítás

Négy hónapig zárva a Sajó-híd
Augusztus elsején - előrelát-
hatólag négy hónapra - fel-
újítás miatt lezárták a Tisza-
újváros és Kesznyéten közöt-
ti úton a Sajó-hidat.

A lezárás időtartama alatt az eddig a hí-
don át közlekedő menetrend szerinti au-
tóbuszjáratok jókora kerülőt téve a Kesz-
nyéten-Kiscsécs-Girincs-Köröm-Sajó-
hídvég-Berzék-Bőcs-Sajólád-Tiszaúj-
város viszonylatban közlekednek. A tér-
ség közlekedésének átszervezése miatt az 
Észak-magyarországi Közlekedési Köz-
pont Zrt. ideiglenes menetrendet adott ki. 
A megállóhelyi indulási jegyzékeket, és a 
www.menetrendek.hu internetes keresőt 
a cég ennek megfelelően aktualizálta. Ér-
demes tanulmányozni a www.emkk.hu 
honlapon közzétett részletes közleményt 
is, mert néhány járatot meg is szüntetett 
a közlekedési központ. A kerülőút okoz-
ta többletköltséget nem hárítják át az uta-
sokra. 
A fentiekből látható, hogy a kerülőutat lé-

nyegesen lerövidítő girincsi pontonhíd öt-
lete egyelőre ötlet maradt.
A hídlezárásnak lehet még egy kellemet-
len következménye. A BMH Nonprofit 
Kft. honlapján közzétett tájékoztató sze-

rint a hulladékszállító járművek a jára-
tok átszervezésével tudják Tiszaújvárost 
megközelíteni. Ennek következtében a 
gyűjtési napokon a megszokott gyűjtési 
időpontokhoz képest csúszás várható.

Születésnapi strandfesztivál

Húsz év, ötmillió vendég

Tiszaújváros hetilapja      2018. augusztus 2.      XXXVI. évfolyam, 31. szám

Ragyogó napsütés, igazi nyári meleg fogadta a strand vendégeit a hétvégén. A Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő kétna-
pos fesztivállal ünnepelte huszadik születésnapját, ez a hétvége ugyanúgy szólt a strandolásról, mint a szabadtéri koncer-
tekről. Cikkeink lapunk 3., 8. és 15. oldalán. 

A hídlezárás pillanata augusztus elsején. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Szombaton 18:00 órakor, vasárnap 11:00 órakor lesznek a 
szentmisék.
Református
Tiszaújváros
2018. augusztus 5-én, vasárnap 11.00 órakor kezdődik az is-
tentisztelet. 
Tiszaszederkény
2018. augusztus 5-én, vasárnap 10.00 órakor istentisztelet lesz.
Görögkatolikus
Pénteken és szombaton 8.00 Szent Liturgia, szombaton 17.00 
vecsernye.
Templomunk címünnepét augusztus 5-én, vasárnap tartjuk. 
Az ünnepi Szent Liturgiát Dr. Baán István atya, nyugalmazott 
egyetemi tanár, az MTA doktora vezeti. Sok szeretettel hívjuk 
és várjuk a kedves testvéreket a 11 órakor kezdődő Szent Li-
turgiára.
Vasárnap 18.00 vecsernye. Hétfőn, augusztus 6-án, az Úr szí-
neváltozása ünnepén: 8.00 utrenye, 17.30 Szent Liturgia. Szer-
dán 8.00 Szent Liturgia.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot augusztus 5-ig (vasárnapig) a 
Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050), 
majd augusztus 6-tól (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszertár 
(Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
                                           Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-15

Próbaüzemben a nyilvános illemhely

Új rendőrtisztek Borsodban
Júliustól szolgálnak

Száz forintért könnyíthetünk magunkon

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. július 
30-án megkezdte egyhónapos próbaüze-
melését az Ifjúsági parkba telepített nyil-
vános WC, mely egy utcabútor jellegű, 
automatikus működésű, mozgáskorláto-
zottak által is használható köztéri illem-
hely.
Az illemhely használata 100 Ft-ba kerül, 
10 Ft, 20 Ft, 50 Ft és 100 Ft-os érmékkel 
működik minden nap 5 és 22 óra között.
Maximális használati idő 20 perc.
A használati díj bedobását követően nyí-
lik ki az automata tolóajtó.
Lehetőség van a fizetés megszakítására is, 
ekkor az előlapon található nyomógomb 
segítségével a bedobott érméket visszaad-
ja a rendszer. 
Mozgáskorlátozottak számára kényel-
mesen használható, ennek megfelelően a 
WC-csésze és a kézmosó modul is köny-
nyen megközelíthető kerekesszékkel.
A WC-öblítés és a kézmosó indítása is 
kézközelítéssel történik.
Használatot követően nyomógombbal 

nyitható az automata tolóajtó. 
A rendszer érzékeli a beállított maximá-
lis használati időt (20 perc) túllépő hasz-
nálatot, az illetéktelen jelenlétet, valamint 
a rosszullétet.
A használók biztonsága érdekében min-

den fülkében van segélykérő nyomó-
gomb, és mechanikus vésznyitó.
Kérjük, hogy ügyeljenek a berendezés ál-
lapotára és a tisztaságra!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Rendőr-főkapitányság ál-
lományában 8 ifjú hadnagy 
kezdte meg rendőri szolgála-
tát. 

Dr. Vereckei Csaba rendőr dandártábor-
nok, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányság vezetője az érin-
tett rendőrkapitányokkal együtt fogad-
ta azt a 8 rendőrtisztet, akik 2017. júli-
us 1-jétől teljesítenek szolgálatot a me-
gyében.
Az új tisztek ünnepélyes keretek között 
vehették át kinevezési okmányaikat, a 
megyei rendőrfőkapitány többek között 
hangsúlyozta, hogy az új kollégák szük-
ség esetén bátran forduljanak segítségért 
elöljáróikhoz, akik mindenben támogat-
ni és segíteni fogják őket munkavégzé-
sük során. 

Az új tisztek eltérő beosztásokba az En-
csi-, a Mezőkövesdi, a Miskolci-, az Óz-
di-, a Sátoraljaújhelyi- és a Tiszaújvárosi 

Rendőrkapitányság állományába kapták 
meg kinevezési parancsukat.

                                            police.hu

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Bán ErzséBEt

temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak, 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló fia és családja

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

Vida Béláné

(szül.: Bajzáth anna Mária)
2018. július 25-én elhunyt.

Temetése 2018. augusztus 3-án, pénteken 14.00 órakor 
lesz a polgári temetőben. 

A gyászoló család

Mérhetetlen fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy

 Busku Béla lászló 
életének 69. évében július 27-én elhunyt. 

Szeretett halottunk temetése 2018. augusztus 9-én 
(csütörtök) 11 órakor lesz a sajószögedi Városi Temetőben 

katolikus szertartás szerint.
A szerető család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy 

harsányi lászló 
71 éves korában hosszan tartó betegség után elhunyt. Te-
metése 2018. 08. 03-án (péntek) 10 órakor lesz a sajószö-

gedi Városi Temetőben. 
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

tinku jánosné (GizikE)
 83 éves korában elhunyt. Temetése 2018. 08. 08 (szerda) 

10 órakor lesz a sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család

2. oldal 2018. augusztus 2.Sokféle

Feladat
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik augusz-

tusi sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.

Az illemhely az Ifjúsági park „kapujában” áll. 

A nyolc új rendőrtiszt a megyei főkapitány társaságában.



Kevés az igénylő 

Ingyenes ebéd 
a szünidőben

Tiszaújváros önkormányzata évek óta szünidei 
gyermekétkeztetést biztosít a településen lakóhely-
lyel vagy bejelentett tartózkodási címmel rendel-
kező hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos 
helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő kiskorú gyermekek részére. 

- Június 16-tól szeptember 2-ig, a nyári szünet teljes ideje alatt, 
azaz 54 munkanapon biztosítja az önkormányzat az ingyenes ét-
kezést a rászoruló gyerekeknek -  tudtuk meg dr. Hudák Adri-
enntől, a Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális 
és Sport Osztályának osztályvezető- helyettesétől. - Idén a jog-
szabály szerint 169 gyermek lenne jogosult az ingyenes ebédre, 
azonban mindössze 23 igény érkezett be hivatalunkba.
A 23 jelentkezőből, mind a 23 gyermeknek megállapították a jo-
gosultságot, ám csak 21-en járnak rendszeresen ebédelni a nyári 
szünetben. Kilencen Tiszaszederkényben az Esély Napközi Ott-
honba, 12-en pedig a felújítások miatt a Központi étterem he-
lyett a gimnázium éttermébe járnak ebédelni. Évek óta egyre ke-
vesebben igénylik a szünidei gyermekétkeztetést, mivel 2016-
tól nem lehet elvinni, kizárólag helyben lehet elfogyasztani az 
ebédet.  

ema

Születésnapi strandfesztivál

Húsz év, ötmillió vendég
Ragyogó napsütés, igazi nyá-
ri meleg fogadta a strand ven-
dégeit a hétvégén. A Tiszaúj-
városi Gyógy- és Strandfür-
dő kétnapos fesztivállal ünne-
pelte huszadik születésnap-
ját, ez a hétvége ugyanúgy 
szólt a strandolásról, mint a 
szabadtéri koncertekről. 

A strand szépe választással kezdődtek a 
szombati programok, majd a színpadon 
előbb Lola, utána Peter Srámek lépett fel, 
a napot az Absolut Rock Band koncert-
je zárta. Vasárnap strandröplabda bajnok-
ságot rendeztek, a színpadot a Rat Rot, 
a Zenegép, majd a Margaret Island vet-
te birtokba. 
A születésnapon Tokaji Edit önkormány-
zati képviselő köszöntötte a vendégeket, s 
szólt a fürdő történetéről is. 
- Örömmel látom, hogy nagyon sokan el-
jöttek, az égiek is tudták, hogy ez a nap 
nagyon fontos nekünk, hiszen ma egy 
nagyon fontos jubileumot ünneplünk, 
ma húszéves a Tiszaújvárosi Gyógy- és 
Strandfürdő - mondta. - Ugyan most a lu-
bickolásé és a napozásé a főszerep, en-
gedjék meg, hogy az évforduló kapcsán 
visszatekintsünk az elmúlt húsz év fon-
tos eseményeire. Magyarország nagyon 
sok természeti kincsben bővelkedik, az 
egyik a gyógyvízkészlete. Még az 1970-
es évek közepén, amikor egy vízrajzi tér-
képet tanulmányoztak, akkor fedezték fel, 
hogy valószínűleg itt Tiszaújváros alatt is 
egy jelentős termálvízkészlet szunnyad. 
Próbafúrásokat végeztek, és bebizonyo-
sodott, hogy 62 fokos termálvíz van alat-

tunk, ennek hasznosítása azonban hosszú 
ideig különféle akadályok miatt nem tör-
ténhetett meg. 1997-ben jött el az a pil-
lanat, amikor az akkori városvezetés úgy 
döntött, hogy erre a vízbázisra épít egy 
fürdőt. Az azt követő évben, vagyis 1998-
ban megkezdték az építkezést, és már ab-
ban az évben a nagyközönség birtokba 
vehette a strandot. A gyógyvíz újfajta le-
hetőségeket nyitott meg. 1999-ben meg-
épült és megnyitotta kapuit a gyógyfür-
dő, aminek vize több betegségre is jóté-
kony hatással van. Ugyanebben az évben 
a városi rendelőintézet fiziko- és balneo-
terápiás részlege is megnyitotta kapuit, s 
az ezt követő években is több fejleszté-
sen ment át a komplexum. 2001-ben kap-
ta meg az országos gyógyfürdő minősí-
tést. Úgy gondolom, hogy egy strand, egy 
fürdő életében igen fontos tényező az idő-
járás, de nagyon sok múlik az emberi té-
nyezőkön is. Az itt dolgozók és a tulajdo-
nos is igyekszik mindent megtenni azért, 
hogy a fürdő sikeresen tudjon működni. 
Tiszaújváros önkormányzata anyagi lehe-
tőségei függvényében évről-évre igyek-
szik forrásokat biztosítani, hogy folyama-
tosan újabb elemekkel bővülhessen a für-
dőkomplexum, újabb és újabb színvona-
las szolgáltatásokkal várhassa a vendége-
ket. Idén például babamedencét és gőzka-
bint adtak át, és lesz egy újabb mérföldkő 

is, amikor beindul egy négycsillagos szál-
loda és tovább bővíti a palettát. Azt gon-
dolom, hogy ez a fürdő minden tiszaúj-
városi számára nagyon fontos. Nem csak 
azért, mert jelentős kedvezménnyel vált-
hatunk belépőjegyet, hanem azért is, mert 
a fürdő Tiszaújváros egyik legfontosabb 
turisztikai vonzereje. Az elmúlt húsz év-
ben mintegy 5 millió vendég látogatta 
meg a fürdőt, sokan közülük külföldről, 
főként Szlovákiából és Lengyelországból 
érkeztek.  A fürdő egyik fő alapelve, hogy 
családbarát szolgáltatásokat biztosítson, a 
fejlesztéseket is ezirányban próbálják ki-
vitelezni, hogy minden korosztály meg-
találhassa az igényeinek és érdeklődésé-
nek megfelelő szolgáltatási lehetőségeket 
- zárta gondolatait Tokaji Edit. 
Megannyi élmény várt a strandolókra 

most is, kinek-kinek megvannak a ked-
vencei. 
- A gyógyvíz miatt járunk ide - mondta a 
Sátoraljaújhelyről érkezett Lupis Ferenc 
-, szervezett kirándulás keretében érkez-
tünk reggel, nem sokára indulunk haza. 
Többször jártunk már itt, szeretjük ezt a 
fürdőt. 
Boglárka és László Ózd mellől érkeztek. 
- Most vagyunk itt először együtt - mond-
ta László -, azért jöttünk, hogy kicsit ki-
kapcsolódjunk. Én nem sokára utazok 

Tengizbe és szerettünk volna még előtte 
egy szép napot együtt tölteni. Gyerekként 
jártam itt utoljára, az teljesen más volt. 
Nekem nagyon bejön ez a hely. 
Sokaknak bejött, hisz a fesztivál mindkét 
napján több ezres tömeg vette birtokba a 
létesítményeket. Kiss Zoltán Kazincbar-
cikáról érkezett. 
- Tavaly már jártam itt, akkor is nagyon 
szerettük, ez az egyik kedvenc strandunk 
Magyarországon - mondta Zoltán. - Sze-
rintem mindenki kedvence a hullámfür-
dő, mert egy kicsit úgy érezheti az em-
ber, hogy tengerparton van. A csúszdák 
is nagyon jók, főleg a zöld ingacsúszda, 
ami olyan élményt nyújt, mintha nem len-
ne gravitáció. 
A fürdő szlovák vendégei is rendszeresen 
visszajárnak. 
- Nagykaposon lakunk, szlovákiai ma-
gyarok vagyunk - mondta Kállai Ákos -, 
máskor is voltunk már itt, elég gyakran 
jövünk. Nagyon jó a strand, a kedvence-
im a csúszdák meg az úszómedence, ott is 
sokat ugrálok. 
Nem csak a strandélmény, a koncertek is 
sokakat vonzottak. 
- Öt éve voltam itt legutóbb - mondta Vígh 
Attila Balázs -, most leginkább a Marga-
ret Island koncert miatt jöttem, meg per-
sze strandolni is. Nagyon jó itt a víz, és a 
háttérszolgáltatások is. 
                                            Fodor Petra

Játszótér-felújítások

Madárfészek
a Király-közben

Bár néhány napja már birtokba vették a gyerekek, hivatalosan 
csak a múlt pénteken, július 27-én volt a Király-közi játszótér 
műszaki átadása. A kertvárosi övezet játszóterét teljesen elbon-
tották a nyár elején, helyére kétszer akkora területen építettek 
egy újat. A régi játékelemekből a használhatók megmaradtak, 
de sok újdonság is került a korábban fűvel és kaviccsal borított 
térre. Két favár is van a játszótéren, - az egyik többcsúszdás, a 
Deák térihez hasonlóan -,és a klasszikus hinták mellett csak itt 
lehet hintázni madárfészek hintában a városban. Az alap most 
mindenhol beton és gumitégla, padokat, kerékpártárolókat he-
lyeztek ki, de megújult a játszóteret körülvevő zöldterület is, fá-
kat, cserjéket telepítette ide.

berta

3. oldal2018. augusztus 2. Aktuális

Huszonegyen járnak rendszeresen ebédelni. 

A játszótér különlegessége a madárfészek hinta.

Duplájára nőtt a játszótér területe. 

Kedvelt szolgáltatás a vizes torna, melyet a méltán népszerű hullámmedencé-
ben tartanak. 

Vannak, akik a gyógyvíz miatt keresik fel a fürdőkomplexumot. 

A strandot 1998-ban vehették birtokba a vendégek. Kis képünkön: gyertyagyúj-
tás a születésnapi tortán. 

Sokak kedvencei a csúszdák.



„Amit estig raktak, leomlott reggelre” - áll a Kő-
mives Kelemen című népballadában. Hasonló 
helyzet alakult ki a napokban városunkban is. 
Amit a hétvégén raktak, leszedték keddre - mond-
hatjuk a történtek után. A hétvégén ugyanis - a tu-
lajdonos megbízásából - szorgos kezek drótháló-
val lezárták a Sajó áruház szellőzőcsatornájának 
nyílásait. Sokan vártak erre régóta, hiszen az áru-
ház északi és nyugati oldala valóságos Galamb-
várrá alakult át az elmúlt években. 
Csakhogy történt egy kis bibi. A tulajdonos bi-
zonyára híján van az ornitológiai ismereteknek, 
mert az akciót költési időszakban rendelte el. 
Pusztulásra ítélve ezzel néhány csapdába esett 
felnőtt galamb mellett jó néhány galamb- és fecs-
kefiókát. A szellőzőlabirintusban ugyanis számos 
fecskecsalád is fészket rakott. 
A fogságba esett madarak sokaknak feltűntek, s 
volt, aki nem volt rest, telefonon bejelentést tett. 
Ennek nyomán szedette le a Tiszaújvárosi Polgár-
mesteri Hivatal a dróthálókat. 
Magos Déva vára végül Kőmives Kelemenné fel-
áldozásával fölépült. 
Hogy a Galambvárral mi lesz?
Talány. 

                                -efel-

Festenek, burkolnak, bontanak, építe-
nek. Így telik a nyári szünet az intézmé-
nyekben. A nyári felújítási munkálatok 
augusztus 19-ig tartanak. 

4. oldal 2018. augusztus 2.Aktuális
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Egy hét Ausztriában

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és 
Kollégium 10 szerencsés diákja látogathatott el Tiszaújváros új 
testvérvárosába, az ausztriai Neuhofen an der Krems-be. Ennek 
a csapatnak voltam tagja én is. A hosszú és fárasztó utazás után 
felüdülés volt beköltözni a fogadó családokhoz, akik mindent 
megtettek azért, hogy ezt a pár napot tökéletessé tegyék. A part-
nerváros programok sokaságával szórakoztatott minket. Ide tar-
tozott többek között a falmászás a helyi sportcentrumban, főző-
tanfolyam az iskola tankonyháján és a táncoktatás a Linedancer 
klubban. A kirándulás a közeli hegy havas tájain varázslatos él-
mény volt. Ennek az egy hétnek csapatépítő szerepe is volt, hi-
szen szoros barátságok kötődtek a diákok között. A külföldi uta-
zás a nyelvtudásunkat is fejlesztette; anyanyelvi környezetben 
tanulhattunk németül. Ottani jólétünk egyik biztosítója Ursula 
Wenth asszony volt, sokat köszönhetünk neki. Szeretnénk meg-
köszönni továbbá Szentirmai Ágnes tanárnőnek, hogy felelős-
ségteljes és segítőkész kísérőnk volt. Hálásak vagyunk Tiszaúj-
város önkormányzatának a lehetőségért, ugyanis sok élménnyel 
és tapasztalattal gazdagodtunk külföldi utazásunk során.

Gere Lilla Noémi 9.A

Nyáresti korzó

Bluegrass a zöldben
Új helyszínen, a Tiszaújvá-
ros (szelfi) pontnál rendez-
ték meg az idei Nyáresti kor-
zó szabadtéri koncertsorozat 
nyitányát. A különleges hely-
színre egy kevésbé ismert 
műfaj, a bluegrass érkezett. 
Messziről, Kentucky magas-
lataiból.

A szelfipontnál a Poa Pratensis Blueg-
rass Band(a) készülődött, a beállás köz-
ben pedig sorra érkeztek a kíváncsisko-
dók. A koncert előtt műsoron kívül egy jó 
kedélyű, vidám társaság lépett porondra, 
a nyíregyházi Line Dance stúdió, akik be-
mutatót és gyorstalpalót is tartottak a ma-
napság divatos úgynevezett „countrys” 
vonaltáncból. A ráhangolódás után külön-
leges hangszereivel, amerikai dallamvi-
lággal jött a Poa Pratensis zenekar, veze-
tőjükkel, Völgyesi Péterrel beszélgettem.
- Lehetek a századik, aki megkérdezi, 
hogy mit jelent a zenekar neve?
- Igen! Ez a kérdés valóban mindig felme-
rül, általában meg szokták kérdezni. Ker-
tészmérnököktől már kaptunk olyan meg-
jegyzést is, hogy jó a zenekar neve, jó po-
én, csak senki sem fogja megérteni, és va-
lóban így van. A poa pratensis nem más, 

mint a réti perje latin neve, ami Magyar-
országon is egy őshonos fűfajta. Ameri-
kában, Kentucky államban is ez nő a he-
gyekben, és erről a kékes virágzatú réti 
perjéről kapta a bluegrass műfaj a nevét, 
amit mi is művelünk.
- Akkor semmi közös egyetemista múlt 
mezőgazdasági vagy kertészeti szakon?
- Nem, bár van közöttünk egy geológus, 
van könyvelőnk is, és három programozó. 
Igazából csak annyi, hogy a google volt 
a barátunk, ott találtuk ezt a kiváló zene-
kar nevet.
- Elég ritka ez a műfaj, nem sokan műve-
lik itthon. Könnyen egymásra találtatok, 
hiszen az a hangszeres tudás sem a klasz-
szikus, ami a csapatba kell?
- Igen, viszonylag könnyen egymásra ta-
láltunk, hiszen hasonló műfajokban mun-
kálkodtunk mindannyian már évtizedek-
kel ezelőtt is, és hát a zene az összesodor-
ja az embereket. Főleg az egy műfajhoz 
tartozókat, különösen akkor, ha ennyire 
akusztikus irányba húznak a fülek. Ez a 
bluegrass pedig annyira rétegzene, hogy 
általában az ide tartozó emberek szoktak 
egymásra találni.
- Megkockáztatom, hogy sokan a zenekar 
neve mellett szereplő bluegrass-t, még a 
csapat nevéhez tudják be, és nem műfaj-
ként azonosítják.
- Igen, lehet. A bluegrassról szerintem 
nem tudják az emberek, hogy micsoda, 
de amikor megszólal a zene, akkor min-
denkinek beugrik, hogy ez country zene. 
A legtöbben a bendzsó és a hegedű hang-
ját kötik ehhez a műfajhoz, ami nálunk is 
megszólal. Ez is egyfajta country zene, de 

azt általában nem tudják, hogy a blueg-
rass az 1940 -es évek közepén született 
meg, jóval az elektromos hangszerek el-
terjedése előtt. Hat hangszerünk van, 
bendzsó, bőgő, mandolin, pontosabban F 
madolin, ami 1920-ban Amerikában szü-
letett, ezt használták eredetileg is ebben a 
műfajban, de van dobronk, azaz rezoná-
toros gitárunk, aminek érdekes húrozása 

van, nem lefogják a húrokat, hanem fém-
pengetőkkel pengetik, szóval ránézésre is 
izgalmasak vagyunk.
- Saját zenétek is van, vagy a világ zenéjét 
hoztátok el Tiszaújvárosba?
- Saját dalunk csupán kettő van, instru-
mentálisak, általában mások zenéjét szok-
tuk játszani, és előszeretettel dolgozunk 
át más műfajokból ismert dalokat erre a 
műfajra, így egy kicsit közelebb visszük 
a bluegrasst az emberekhez. Azt szoktuk 
mondani viccesen erre, hogy vendéglá-
tós dalokat is játszunk, szóval van Chuck 
Berry és U2 is a repertoárban. A fő stí-
lusjegye a bluegrassnak egyébként az, 
hogy a zenei kíséret dupla olyan lükteté-
si sebességgel megy, mint maga az ének, 
így, ha ezt a kicsi csavart megcsinálja az 
ember, akkor a legtöbb dal egyből lehet 
bluegrassos.
- Itt ez a szabadtér passzol a zenéhez?
- Hogyne! Ennek a műfajnak az ottho-
na Amerika, Kentucky hegyeiben szüle-
tett, ahol egyszerű emberek esténként kint 
összejöttek a szabadban unaloműzésből, 
ebből jött a country zene. Azt gondolom, 
hogy szeretik az emberek ezt a zenét, bár 
leginkább azután, miután meghallják.

                                       berta

Hét tonna fölött

Veszélyes hulladék

Több mint 7 tonna veszélyes hulladéktól szabadult 
meg a lakosság az önkormányzat és az Ecomissio 
Kft. második negyedévi begyűjtési akciója során.

Ahogy megszokhattuk, most is az elektronikai hulladékok vitték 
a prímet, ezúttal 4,7 tonnával. Autógumiból is tetemes mennyi-
ség, 1,6 tonna gyűlt össze.
A többi hulladékféleség közül a festékek és göngyölegek vol-
tak számottevőek 820 kg-mal. A listán 50 kg-mal következőként 
a fáradt motorolaj szerepel, majd a háztartási olaj és zsiradék, 
illetve a fénycső következik 40-40 kg-mal. Holtverseny van a 
háztartási vegyszerek és a növényvédő szerek között is (20-20 
kg). Elemekből, akkumulátorokból 10 kg-ot adtak le. A sort a 
kozmetikumok zárják 0 kg-mal.
Az első negyedéves begyűjtéssel (5.690 kg) együtt idén eddig 
10 kg híján 13 tonna a leadott veszélyes hulladék mennyisége. 

f.l.

5. oldal2018. augusztus 2. Mindenes

Hat hangszert szólaltatnak meg. 

Páhollyá alakult a szökőkút kávája. 

Vonaltánc a Line Dance stúdió tagjaival, no és néhány bátrabb nézővel. 

Mire a koncert véget ért, egészen besötétedett. 

Autógumiból 1,6 tonna gyűlt össze a négy nap alatt. 

Látogatás a neuhofeni önkéntes tűzoltóságon. 

Íjászat a közeli dombok között. 
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Miért?

Nézz rám! És lásd; én nem bántok senkit! Akkor Te, EMBER 
miért bántasz? Szóval; írásoddal, és tettel; fiú gyermekeid ül-
döznek! Mit vétettem ellened?
Hiszen elkapom az egereket, patkányokat és nem várok Tőled 
hálát, csak könyörgöm, tűrj meg egy bokorban elbújva! Még lát-
nod sem kell, ha nem akarsz!
Hollandiából jöttem, a nevem Suzi.
Kedves Uram! Sok mindent kellene tudni az EMBER-nek a vi-
lág teremtéséről.
Nem csak egyedül az emberi lénynek van helye itt élni a Földön! 
Még annyi más élőlény tartozik az élővilághoz. Növények, álla-
tok a levegőben, fákon madarak, a vízben halak, akiknek igenis 
joguk van itt élni egy bolygón velünk. Több millió faj él a Föl-
dünkön, miért csak a cicák ellen ágál?
Hiszen a cica ragadozóösztöne miatt akkor is elkapja az egeret, 
patkányt, ha nem éhes. 
Friss hírek: a főváros egyik kerületét ellepték a patkányok. A 
miskolci Erzsébet kórház udvarába már a cicákat befogadták és 
etetik őket, mert ott is elszaporodtak a patkányok. A történelem-
ből tudjuk, hogy a patkányok terjesztik a rettegett pestist, ami az 
emberekre végzetes kór, régen tömegeknek okozott járványos 
betegségeket. (Patkányinvázió)
Azt is tudni kellene, hogy a cica nagyon tiszta: dolgait az alom-
ba végzi, és sokat mosakodik. A cicák nélkül is van a talajban 
sok kórokozó, még a homokban is: baktérium, bacilus, vírus, 
stb. Ellenük csak az erős immunrendszer véd meg, és a higié-
nia. A gyermekjátszótérrel kapcsolatban megjegyzem: a cicák 
félnek a hirtelen mozdulatoktól. Mivel a FIÚ gyerekek eleve-
nek, a cicák félnek tőlük, tehát messzire elkerülik a homokozót. 
A gyerekek szórakozásból kergetik, űzik szegényeket, ahelyett, 
hogy tartalmas játékokkal ütnék el az idejüket. (Pl.: labda, foci, 
tenisz, ping-pong.)
Végezetül: ha bűn az együttérzés az éhező állatokkal (empátia), 
ez a korosztály még emlékszik a háború alatti éhezésre, kevés-
ke nyugdíjából egy kis ételmaradékkal gondoskodik 1-2 cicáról. 
Ezért büntetné meg az EMBER (férfi) 200 ezer Ft-ra? Miért nem 
azt bünteti, aki kidobja őket?
 Egyébként a kutyusokat is nagyon szeretem. Ők az út két olda-
lán könnyítenek magukon. Van, aki gondos gazdi, és felszedi, 
van, aki nem! És a kutyagumi nem fertőz, Uram?

  (Név a szerkesztőségben)
(Olvasónk múlt heti „Aki etet, ráfizethet!’ című cikkünkre rea-
gált.)

Teljes holdfogyatkozás

A felénél kitisztult az ég

Több tucatnyian gyűltek ösz-
sze péntek este Tiszaújváros 
és Tiszaszederkény között 
félúton, hogy megcsodálják 
a teljes holdfogyatkozást. So-
káig hiába kémlelték az eget, 
hisz jó darabig felhők takar-
ták el a különleges eseményt. 
De hogy miért is volt külön-
leges, arról Szutor Istvánnal, 
a Szederkényi Csillagásza-
ti Klub vezetőjével beszélget-
tünk. 

- Gyakorlatilag két jelenség torlódik most 
össze, az egyik egy teljes holdfogyat-
kozás, a másik a Mars nagy oppozíció-
ja. Azért mondjuk, hogy nagy oppozíció, 
mert kétévente a Föld utoléri a Marsot és 
van egy relatív közelség. A nagy oppozí-
ció azt jelenti, hogy a Nap, a Föld és a 
Mars egy vonalban van és ez a lehető leg-
közelebb zajlik, ezek 16-17 évente bekö-
vetkező jelenések, tehát elég ritkák. 
- Azt olvasni, hogy ez az évszázad holdfo-
gyatkozása lesz. Helytálló ez az állítás? 
- Ez azért van, mert a Hold most földtávol-
ban van. A Hold egy elliptikus pályán ke-
ring a Föld körül, havonta egyszer körbe-
járja. Most földtávolban van, tehát a látszó 
mérete kicsi, a pályáján lassan halad. Ezek 
összessége adja, hogy ebben az évszázad-
ban már nem lesz ilyen hosszú fogyatko-
zás. Ez 103 percig tartott,  a Mars pedig 15 
éve nem volt ilyen közel a Földhöz, mint 
ezekben a napokban, ráadásul a Hold köz-
vetlen közelében. Mellesleg a leglátványo-
sabb jelenségek sorában azért ne feledkez-
zünk el a 2081. szeptember 3-ai, 9 óra 45 
perckor bekövetkező 5 és fél perc hosszú-
ságú teljes napfogyatkozásról sem, mely 
Tiszaújvárosból is megfigyelhető lesz. Ez 
a rekord hosszúságú fogyatkozás több té-
nyező együttes hatásának köszönhető. A 
legfontosabb ezek közül, hogy a mostani 
jelenség centrális fogyatkozás volt, ami azt 
jelenti, hogy a Hold a Föld árnyékkúpjá-

nak szinte majdnem hogy a közepén haladt 
keresztül. A másik fontos tényező, hogy a 
Hold éppen keringési pályája legtávolabbi 
pontja közelében járt, azaz majdnem föld-
távolban volt. Ezért ebben az időszakban 
a keringési sebessége lassabb, ami szintén 
nagyban hozzájárul a hosszú holdfogyat-
kozáshoz.
- Mit láthatnánk most, este kilenckor és 
mit láthatunk később?
- A Hold már belépett a Föld árnyékába és 
már részlegesen fogy. Egy kerek árnyék 
vetül rá, ami egyre nő. Amikor az árnyék 
teljes lesz, az már a teljes holdfogyatko-
zás. A Hold nem tűnik el, mert ahogy a 
Nap süti a Földet, és árnyékot vet, a lég-
kör beletöri a fényt az árnyékkúpba és na-
gyon szép vöröses fényt látnánk, majd a 
másik oldalról elkezd derülni. A sötéte-
dés jelentős lesz, jellemző, hogy Mars 
nagyon fényesen ragyog, máskor szabad 
szemmel alig látni, most fényesebb lesz, 
mint a Hold. 
Sokáig úgy tűnt, kimaradunk az élmény-
ből, hisz a felhők csak nem akartak eltűn-
ni. 

Annak ellenére, hogy a meghirdetett idő-
pontban körös-körül zivatarfelhők borí-
tották, és villámok hasították keresztül az 
égboltot, rengeteg érdeklődő jelent meg a 
réten - mondta Szutor István. 
- A meteorológia jelzett egy kis esélyt ar-
ra, hogy később kiderül az ég, ezért is-
merkedéssel, beszélgetésekkel, planetári-
um programok tanulmányozásával töltöt-
tük az időt. Persze sokan feladták és haz 
aindultak. Csodálatos módon a fogyatko-
zás felénél, és éppen a Hold környezeté-
ben kitisztult az ég, és a fogyatkozás má-
sodik fele végig tanulmányozható volt. A 
telefonos riadólánc hatására sokan vissza-
tértek, és együtt élvezhettük a fenséges 
látványt. Menet közben a Mars és Sza-
turnusz bolygókat is távcsővégre tűztük, 
és élveztük az elragadtatás sokrétű meg-
nyilvánulási formáit. A média hírei sze-
rint Magyarországon nagyon kevés he-
lyen volt megfigyelhető a holdfogyatko-
zás, ezért nagy öröm, hogy Tiszaújváros 
most az üdítő kivételek közé tartozott.

             Fodor Petra

A Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület (MME)
internetes szavazásán a 
gólyatöcs nyert, ezért a civil 
szervezet ennek a madárnak, 
illetve élőhelyvédelmi lehető-
ségeinek bemutatásával fog-
lalkozik hangsúlyosan a jö-
vő évben.

Gólyára emlékeztető, fekete-fehér színe-
zetű, hosszú lábú parti madár - így kez-
dődik az egyesület leírása a nyertesről. 
Azonnal elgondolkodtatott, amit olvas-
tam, hiszen igencsak bulizós fajta madár-
ka lehet, ha ráragadt a parti madár kife-
jezés! Persze gondolhatnánk azt is, hogy 
azért mondják ezt róla, mert vízparton 
él, de ez elég sekélyes fantáziára vallana 
és lássuk be, ilyen hosszú, táncos lábak-

kal nem nehéz buli környezetben elkép-
zelni a szárnyast. Egy rádióműsorban azt 
is hallottam róla, hogy könnyen hihetjük 
az első ízületét a térdének, noha az még 
a bokája, olyan hosszú lábakon áll. Fő-
ként szikeseken, nedves területen, elönté-
seken láthatjuk. Tavasszal a gólyához ha-
sonlóan megérkezik, majd augusztusban 
tovaszáll Afrikába, ahol az időjárás job-
ban kedvez az állandó bulikhoz szokott 
sármőr madárféléknek. Főleg vízi rova-
rokkal, és más gerinctelenekkel táplálko-
zik, többek között ezért is örülhetünk je-
lenlétének, hiszen nálunk akad tápláléka 
bőven.
Ne feledkezzünk el a dobogósokról sem, 
a második helyezett a nagy póling lett, a 
bronzérmet pedig a gulipán nyerte, ami 
egy csöppet sem hasonlít majdnem név-

rokonára a tulipánra, viszont könnyen 
felismerhető kackiás bajuszra emlékezte-
tő csőréről.

Radácsi Zsuzsa

Lemaradt a póling és a gulipán

A gólyatöcs a 2019-es év madara

Köztartozásmentes 
adózók

Csak az elmúlt két évben több mint huszonhétezer magánsze-
mély és vállalkozás élt a lehetőséggel, és kérte felvételét a köz-
tartozásmentes adózói adatbázisba (KOMA), köszönhetően a 
számos előnynek, amit a tagság nyújt.
A KOMA-kérelem benyújtása illetékmentes, az adatbázisban 
való szereplés pedig helyettesítheti a tartozásmentességről szó-
ló adóigazolásokat, amelyekre egyes pályázatoknál, hitelkérel-
meknél, vagy éppen a CSOK-igénylésnél szükség van. Hasznos 
lehet azon vállalkozásoknak is, akik szeretnék igazolni pénz-
ügyi megbízhatóságukat, hiszen a nyilvános adatbázisból bárki 
lekérdezheti az aktuális adatokat.
A köztartozásmentes adózói adatbázisban jelenleg már 164.828 
adózó szerepel, szemben a 2016-os 137.409-cel.
 A folyamatos növekedéshez hozzájárult az EKÁER bevezetése, 
mentesül ugyanis az EKÁER-számhoz szükséges kockázati biz-
tosíték megfizetése alól az, aki legalább két éve működik és sze-
repel a köztartozásmentes adatbázisban. De nagy számban kérik 
felvételüket CSOK- és egyéb hiteligénylők is, hiszen így ők is 
lényegesen egyszerűbben, gyorsabban, sorban állás nélkül iga-
zolhatják köztartozás-mentességüket.
Ráadásul, ha egy adózó a feltételeknek folyamatosan megfelel, 
akár éveken keresztül támaszkodhat az adatbázisban való sze-
replésre minden olyan alkalommal, amikor a tartozásmentesség 
igazolásának szükségessége felmerül. 
 Bővebb információ a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) a 37. 
információs füzetben található.

                                                          NAV
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Könyörgöm, tűrj meg elbújva egy bokorban!

Sokan voltak kíváncsiak a ritka égi jelenségre.

Már Afrikába készül a győztes. 



Immár negyedszer rendezték meg Tiszaújvárosban a 14. alkalommal megszer-
vezett Vörösmarty Kupa RC Hajóversenyt. A Dísztavon és környezetében min-
den eddiginél többen gyűltek össze a rádió távirányításos modellhajózás sze-
relmesei.
- A kupa történetében és talán idén Magyarországon sem volt még ilyen nagy 
létszámú verseny - tudtam meg a verseny egyik szervezőjétől, a névadó klub 
tagjától, Tardi Sándortól. - Ideális a környezet, ideális a tó, ezért is nagyon sze-
retünk ide járni.
Több mint 70 hajó versenyzett, közöttük volt elektromos, sőt gőzhajtású is. Volt 
olyan, melyet aprólékos munkával évek alatt raktak össze, hogy az eredetire 
megszólalásig hasonlítson, és volt olyan is, melyet boltban vásároltak meg. A 
nemzetközi mezőnyben így igencsak látványos volt a felhozatal.
- A HMS Rodney angol csatahajó kicsinyített mását hoztuk el - mutatta be a rá-
nézésre bő egy méter hosszú, így kicsinek nemigen nevezhető modellt Ková-
csikné Ilona, aki férjével együtt Rimaszombatból érkezett. - A férjem három 
évig építette, mert nagyon nehéz volt, az eredeti tervrajzot használta. Sokan 
megnézték már, és azt mondták, hogy ez a legszebb hajó ma.
A mezőnyben természetesen ott voltak a házigazdák, a Borsodi RC Modell Fó-
rum hajói is.
- Nem csak verseny, de országos RC Hajómodell Találkozó is van ma - mondta 
Krajcz Attila, a csoport vezetője, a rendezvény másik szervezőjétől. - Összessé-
gében most mintegy 100-120 modellező van itt. 
A találkozó érdekessége volt, hogy nem csak kész, hanem építés alatt lévő ha-
jók is voltak, így az érdeklődők nem csak a már elkészült miniatűr csodákkal, 
hanem az építés folyamatával is megismerkedhettek. 

                                                                                                       borza
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Tükröm, tükröm, mondd meg né-
kem, ki a legszebb e vidéken. Így 
szól a mesében az ismert mondat, 
most azonban nem a vidék, hanem 
a strand szépét keresték a minapi 
Strandfesztiválon. 

A királynői elismerésért, és a vele járó ajándé-
kokért heten vállalták a megmérettetést. Róluk 
ez esetben nem egy zsűri, hanem a strand ven-
dégei dönthettek a belépőjegy mellé kapott sza-
vazócédula segítségével. 
Valamennyi induló győztesnek érezhette ma-
gát, hiszen azáltal, hogy a szervezők felkéré-
sét elfogadták és elindultak, máris nyertek egy 
két személyre szóló fürdőbelépőt. A három leg-
több szavazatot kapott hölgy további ajándék-
ban is részesült. 
A második udvarhölgy egy Szlovákiából érke-
zett leány lett, ő a két belépő mellé még négyet 
kapott. 
A képzeletbeli dobogó második fokára, azaz az 

első udvarhölgyi címre egy sárándi lányt, Ta-
más Orsolyát választotta a közönség. 
- Ez volt az első szépségversenyem - mond-
ta az eredményhirdetés után Orsi. - Nem szá-
mítottam rá, hogy helyezett leszek, de nagyon 
örülök. Lehet, hogy később más, hasonló ver-
senyen is elindulok majd.
Orsi nyereménye egy fürdőruha utalvány volt. 
Az első helyezett a két belépő mellé egy általa 
kiválasztott szállodában eltölthető két személy-
re szóló wellness hétvégét kapott. A strand szé-
pe, Pitényi Nóra Edelényből érkezett.
- Most indultam először ilyen versenyen - 
mondta a győztes. - Anyukám és keresztanyu-
kám nevezett be, magamtól nem mertem volna, 
de nagyon örülök, hogy első lettem.  A nyere-
ményhétvégét Siófokon szeretném majd eltöl-
teni.

                                            borza

Mosolyogva, vidáman érkezett Ti-
szaújvárosba, boldogan állt szín-
padra, energiája ismét magával 
ragadta a közönséget. Sokan vol-
tak kíváncsiak Peter Srámekre, a 
fürdő magyar vendégei ugyanúgy, 
mint a szlovák látogatók. 

A mindössze 24 éves fiatalember Szlovákiában 
született, és már tinédzser korában szerepelt a 
szlovák Szupersztárban, ahol négyszeres győz-
tes volt. Tanulmányait a pozsonyi zenei konzer-
vatóriumban folytatta, ahol 2015-ben végzett. 
Hazánkban a Rising Star vetélkedőben a 3. he-
lyen végzett, nevét 2014-ben ismerte meg az or-
szág. Délután még Tiszaújvárosban, este már 
Szlovákiában állt színpadra. 
- Hogy bírod energiával, az egész nyár ennyi-
re pörgős?
- Nagyon jól bírom a nyarat - mondta Peter -, 
nagyon örülök, hogy itt lehetek. Igen, nem az 
utolsó fellépésem ma, még van kettő, de nem 
panaszkodom, hiszen imádom ezt csinálni. 
Nyár van, szép idő van, ilyenkor az emberek-
nek is jobb a kedvük. Imádnak bulizni, tán-

colni és most ugyebár strandolni is, remélem, 
hogy jó buli lesz ma. 
- Lesz időd a kikapcsolódásra, pihenésre? 
- A barátnőmmel tudok most kikapcsolódni, pi-
henni. Nyaralást idén nem terveztünk, nincs rá 
időnk ugyanis, de én ezt nem bánom, hisz örü-
lök, hogy van munkám. 
- Négy éve ismerte meg a nevedet az ország. 
Számítottál arra, hogy ilyen népszerű leszel?
- Nem gondoltam volna, hogy ennyire. Megle-
pődtem, és nagyon boldog vagyok, hogy már 
négy éve énekelhetek itt. A legszebb, a legjobb 
érzés, ha szeretnek, mint ahogy én is imádom az 
embereket, énekelni nekik, szórakoztatni őket. 
Remélem, hogy ez így is marad, amíg csak élek. 
- Ilyen életet álmodtál magadnak? 
- Én azt már gyerekkoromban tudtam, hogy sze-
retném szórakoztatni az embereket, hogy szere-
tek énekelni. Sokan mondták már akkor is, hogy 
jól tudok énekelni. Szóval igazából igen. Más-
sal nem is nagyon foglalkoztam, az volt az ál-
mom, hogy énekes legyek, és ez az álmom meg 
is valósult. 

Fodor Petra

A Margaret Island lassan öt éve 
alakult és néhány éve került be a 
köztudatba. 2015-ben jelent meg 
első lemezük, Egyszer volt címmel, 
majd 2017-ben a második, a Ba-
kancslista. 

A mostani nyár, elmondásuk szerint is nagyon 
mozgalmasra sikerül, hiszen ha nem koncer-
teznek, akkor a stúdióban készítik harmadik le-
mezüket. A zenekar három alapító tajgával, Lá-
bas Vikivel, Fürtös Bálinttal és Törőcsik Kris-
tóffal  a Tiszaújvárosi Gyógy-és Strandfürdő-
ben beszélgettem, az ő koncertjük zárta a két-
napos Strandfesztivált.
- Ha jól emlékszem két évvel ezelőtt jártatok 
Tiszaújvárosban, akkor a Triatlon Nagyhéten 
léptetek fel. Emlékeztek rá, milyen volt a buli, 
milyen volt a városi közönség?
- De jó, hogy ez szóba került, mert pont idefelé a 

buszban beszéltünk róla, hogy két évvel ezelőtt 
jártunk itt, csak akkor nem a strandon, hanem 
bent a városban volt a koncert - emlékszik visz-
sza Törőcsik Kristóf, a zenekar basszusgitárosa. 
-  Igen, abszolút emlékszünk rá - mondja Füstös 
Bálint, aki szintén gitározik. - Számomra nagyon 
emlékezetes volt az a koncert, mert egyrészt, bár 
jó volt a buli, az örömhöz üröm is társult, mert 
sikerült a gitáromat úgy kivenni a buszból, hogy 
eltört a nyaka. A koncert jó hangulatát ugyan 
ez nem befolyásolta, hiszen meg tudtuk oldani, 
hogy ne maradjak hangszer nélkül.
- Most a medencék között fogtok zenélni. Mi-
lyen viszonyban vagytok a strandokkal? Szeret-
tek ilyen helyen kikapcsolódni?
- Én nagyon szeretek strandolni - feleli Bálint. - 
Viszont nyáron kevesebb időnk jut a pihenésre, 
inkább szeptember végén, október elején szok-
tunk időt szakítani a kikapcsolódásra, én akkor 

is szeretek vízközelben lenni. 
- Én, Bálinttal ellentétben nem szeretem a 
strandot - veszi át a szót Lábas Viki, a Marga-
ret Island énekese. - Persze megértem az embe-
reket, akik kilátogatnak egy kicsit pihenni, na-
pozni, fürdeni, hiszen ki kell, hogy szakadja-
nak a hétköznapokból és a strandolás egy jó le-
hetőség, annak, aki ezt szereti. Én balatoni lány 
vagyok, a természetes vizeket jobban szeretem. 
Koncerthelyszínként viszont abszolút újdon-
ság, ritkán játszunk ilyen helyen. A mi szem-
pontunkból ez egy különleges közeg, kicsit ki-
ránt minket a megszokottságból.
- Azt olvastam rólatok, hogy az egyik legsikere-
sebb pályakezdő zenekar vagytok. Emlékeztek 
még az első lépésekre? 
- Persze. Mindent magunknak csináltunk - em-
lékszik vissza Viki a kezdetekre. - A fiúk pa-
koltak mindent, mert még nem volt segítsé-
günk. Sokszor utcán zenéltünk, majd előzene-
karként léptünk színpadra. A legelső koncer-
tünk Fonyódon volt egy múzeumban. Szeren-
csét próbáltunk zenei tehetségkutatón, ami na-

gyon sokat lendített az ismertségünkön. Aztán 
kibővültünk, lett rendes zenekarunk, már nem 
csak hárman zenéltünk. Azt gondolom, hogy a 
ranglétra lépcsőfokait lépésről lépésre tisztes-
ségesen végigjártuk.
- A hirtelen jött népszerűség megváltoztatott 
benneteket?
- Én azt gondolom, hogy egyáltalán nem - 
mondja Kristóf. - Semmi nem változott, ugyan-
úgy emberek vagyunk, akik minden nap fölkel-
nek, akiknek megvan a napi rutinjuk. Most je-
lenleg az a napi feladat, hogy megyünk a stú-
dióba, és a következő lemezen dolgozunk, ami 
szeptember 10-én jelenik majd meg. Tesszük a 
dolgunkat, mint bárki más, hogy ki milyen nép-
szerű, azt gondolom, annak nincs jelentősége. 
- Nekünk az a legfontosabb, hogy nagyon sze-
retünk együtt zenélni, és az a cél, hogy minél 
tovább tudjuk együtt csinálni, az pedig egy kü-
lön szuper dolog, hogy egyre nagyobb színpa-
dokon és egyre több ember előtt mutathatjuk 
meg a zenénket - teszi hozzá Bálint.

ema

Margaret Island

Peter Srámek a fesztiválon

Tükröm, tükröm…

Utcáról a nagyszínpadra

Egy megvalósult álom Szlovákiából

Nem helybéliek lettek a strand szépei
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Sokan együtt énekelték a dalokat az együttessel. 

Egyre több ember előtt mutathatják be zenéjüket.

Peter szombaton három helyszínen lépett fel. 

A három grácia. 



A Tisza TV műsora
Augusztus 2., csütörtök

9:00 Nyári válogatás: 112 - Szemét ügy - 15 éves a Karak-
ter - A miskolci állatmenhelyen jártunk - A zene világnapja - 
Pataki János kiállítás - Triatlon jubileum - Aranylagzi - Ha-
lászléfőző Fesztivál (A műsor a szerdai adás ismétlése)

Augusztus 8., szerda 

18:00 Hétről-Hétre: Lezárták a kesznyéteni hidat - Tiszaúj-
városi Halászléfőző Fesztivál - Születésnapi strandfesztivál 
- Margaret Island koncert - Tízéves a TIK - Tabuk nélkül a 
párkapcsolatról

TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ
NYÁRI NYITVATARTÁS

A Derkovits Kulturális Központ
Tiszaszederkényi Művelődési Háza 

AUGUSZTUS 31-ig 
SZOMBATI  NAPOKON ZÁRVA TART!

Csináld magad!

Kertstílusok a könyvtárban
Kéthetes zárvatartás után a jövő hé-
ten újra kinyit a Hamvas Béla Váro-
si Könyvtár. Az intézmény földszint-
jén egy kamarakiállítás fogadja a láto-
gatókat, amely fotók és rövid leírások 
segítségével mutatja be a legnépszerűbb 
kertstílusokat. A tárlaton bepillantha-
tunk a klasszikus angol és francia ker-
tekbe, a keleti és mediterrán stílus rej-
telmeibe, de megismerkedhetünk a fa-
lusi, a minimál és a modern kertek leg-
főbb jegyeivel is. A szeptember 7-ig lát-
ható kiállítással a szervezők elsősorban 
azoknak a kertbarátoknak adnak ötletet, 
akik saját tervezésű kertről álmodnak. 

Összművészeti alkotótábor

Táborozás és művészetek a Balatonnál
Július 16-22. között a Derko-
vits Kulturális Központ mű-
vészeti csoportjaitól volt han-
gos Balatonlellén a Park Ho-
tel területe. Ebben a kijelen-
tésben nincs semmi túlzás: a 
hullámok morajlását és a si-
rályok hangját mazsorettin-
duló, fúvós zene, varrógépek 
zakatolása, vidámság és sok-
sok nevetés törte meg.

 Immáron 11. alkalommal indultak útnak 
a csoportok, hogy egy teljes hetet töltse-
nek együtt távol az intézmény falaitól. A 9 
éves klarinétos és a 79 éves hímző együtt 
ült fel a vonatra Nyékládházán, hogy az 
Ezüstpart expressz Balatonlellére repítse. 
A napfény és a fürdés a Balatonban, a szél 
korbácsolta hullámok, a naplemente és a 
csillagos égbolt minden korosztály szá-
mára felejthetetlen élményt nyújtott. 
Mindezek mellett a csoportok maximáli-
san kihasználták az együtt töltött idő ad-
ta lehetőségeket és komoly szakmai mun-
kát végeztek. A Derkovits Fúvószene-
kar zenetanárai - Arnóczky Zoltán Sán-
dor, ifj. Arnóczky Zoltán - az ifjú növen-
dékek kottaismeretét és hangképzését fej-
lesztették. A tábor megfelelő alkalmat 
nyújtott arra is, hogy a gyerekek a pró-
bák alatt megtapasztalják a zenekari mu-
zsikálás előnyeit és nehézségeit. A mun-
kához sok segítséget nyújtott Arnóczky-
né Jakab Dóra. 
A Derkovits Majorette Csoport és a Jég-
virág Majorette Csoport Bognár Imre ve-
zetésével közös koreográfiát készített és 
gyakorolt, melyet a Tiszaújvárosi Ha-
lászléfőző Fesztiválon fognak bemutat-
ni a közönség előtt, továbbá a novemberi 
szakmai minősítésre történő felkészülésre 

is fordítottak időt és energiát. 
A Tiszavirág Foltvarró Kör tagjai szá-
mára Mag Kálmánné szakkörvezető ál-
lított össze igen gazdag programot: varr-
tak strandtáskát és nyári kalapot, meri-
nó gyapjúból ékszereket nemezeltek. Yo-
yo technikával díszítették azokat a póló-
kat, melyeket Budaörsön fognak viselni 
az augusztusi Országos Foltvarró Feszti-
válon. 
A Guzsalyas és a Szederke Díszítőművé-
szeti Szakkörbe járó lányok és asszonyok 
Zánki-Tóth Enikő gyöngyfűző népi ipar-
művész irányításával megtanulták az er-
délyi „latitel” minta fűzését, peyote tech-
nikával pedig karkötőt készítettek. A Kis-
bocskor Néptáncegyüttes számára Gal-
ga-menti mintával keszkenőt hímeztek, 
és akinek maradt rá ideje megismerhette 
a trencsényi hímzés alapjait Füredi Zsu-
zsanna csoportvezető rajzai alapján. 
A szakmai munka és fejlődés mellett a tá-

bor másik fontos feladata a csapatépítés, a 
csoportokon belüli kapcsolatok erősítése, 
a közösségek összekovácsolása. Ezeket a 
célokat szolgálta az összes közös prog-
ram: a jelmezbemutató, a kvízjáték, a fil-
mvetítés, a siófoki városnézés, a hajóki-
rándulás, a vízi zumba, a paprikás krump-
li főzés, a palacsinta- és szalonnasütés, az 
elmaradhatatlan esti kártyapartik, a jóízű 
beszélgetések, a záró est megszervezése. 
Csodálatos dolog, ahogy a zene, a tánc, 
a kézművesség szeretete összekapcsolja a 
különböző generációkat, örömet okozva 
ezzel saját maguknak és a környezetük-
ben élő embereknek egyaránt.
A tábor létrehozásában nyújtott segítsé-
gért köszönet illeti Tiszaújváros Város 
Önkormányzatát, a „Tiszaújváros jövő-
jéért” Alapítványt, a Nemzeti Kulturális 
Alapot és a Derkovits Kulturális Központ 
dolgozóit.

Mátyás Zoltán igazgató

Isten kertjében 
Az 1951-54 között raktárosként a tiszapalkonyai erőmű 
építésén dolgozó Hamvas Béla emlékének adózott Ko-
vács Attila olvasónk „Isten kertjében” című fotójával. 
Attila mellékelte az 50 éve elhunyt író, filozófus kora-
beli fotóját is, mely szinte ugyanott készült, mint olva-
sónk felvétele. 

9. oldal2018. augusztus 2. Kultúra

Együtt táborozott a 9 éves klarinétos és a 79 éves hímző. 

NYÁRI KÖNYVTÁRI NYITVATARTÁS:

A Derkovits Kulturális Központ
Hamvas Béla Városi Könyvtár  

AUGUSZTUS 31-ig 
SZOMBATI  NAPOKON ZÁRVA TART!

 
A központi könyvtár (Tiszaújváros, Széchenyi út 37.) 

AUGUSZTUS 6-ig ZÁRVA tart.
A könyvtári szolgáltatások ebben az időszakban     

a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtárban
(Tiszaújváros, Bocskai út 33.)

vehetők igénybe.

A Várostörténeti kiállítás a központi könyvtár épületében 
AUGUSZTUS 31-ig SZOMBATON ÉS VASÁRNAP IS 

NYITVA TART 11.00 – 19.00 óráig!
A belépés díjtalan.

(BEJÁRAT AZ ÜZLETSOR FELŐL!)
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Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Balla GerGő

kompenzációs listán 
mandátumot szerzett képviselő
2018. augusztus 8-án (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.

              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Jézsó Gábor 

az 1. sz. választókerület képviselője
2018. augusztus 13-án (hétfő) 

16.00 órától Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltatóház )

2018. augusztus 14-én (kedd) 
16.00 órától a Tisza-parti városrészben

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

                                    fogadóórát tart.
              Polgármesteri Hivatal

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. 

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterülete-
ken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli ese-
mények bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 
49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hí-

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 
üzenetrögzítő rögzíti. 

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.

Tájékoztatás

Tájékoztatás

Tájékoztatás

Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmények

Alkalmazotti étkeztetés

Diétás étkeztetés

A 2018/2019-es tanítási/nevelési évre 
igénybe vehető normatív kedvezmény 
(ingyenes/kedvezményes étkezés):
Bölcsődei ellátás és óvodai nevelés ese-
tén ingyenes étkezésre jogosult a gyer-
mek, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül,
• tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy 
családjában tartósan beteg vagy fogyaté-
kos gyermeket nevelnek,
• családjában három vagy több gyerme-
ket nevelnek,
• nevelésbe vételét rendelte el a gyámha-
tóság, vagy
• családjában az egy főre jutó havi jöve-
delem nem haladja meg a kötelező leg-
kisebb munkabér (138.000 Ft) személyi 
jövedelemadóval, munkavállalói, egész-
ségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csök-
kentett, azaz nettó összegének a 130%-át 
(2018-ban 119.301 Ft).
A bölcsődei ellátás és az óvodai nevelés 
esetén az ingyenes étkezés megállapítása 
iránt nyilatkozatot kell benyújtani. 
A kérelmezőnek egy nyilatkozatot kell 
benyújtania, amennyiben ugyanazon in-
tézménybe járó gyermekei után azo-
nos jogcímen igényli a normatív kedvez-
ményt.
1-8. évfolyamon nappali rendszerű isko-
lai oktatásban résztvevő tanuló:
1. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül, vagy
• gyámhatóság által nevelésbe vették.
2. Kedvezményes étkezésre (50%-os ét-
kezési térítési díjkedvezményre) jogosult, 
ha:

• családjában három vagy több gyermeket 
nevelnek, vagy 
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű 
iskolai oktatásban résztvevő tanuló: 
3. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• gyámhatóság által nevelésbe vették, 
vagy
• utógondozói ellátásban részesül.
4. Kedvezményes étkezésre (50%-os ét-
kezési térítési díjkedvezményre) jogosult, 
ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül,
• családjában három vagy több gyermeket 
nevelnek, vagy 
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
Szociális díjkedvezményre jogosult az a 
kérelmező:
• akinek gondozásában élő gyermeke ti-
szaújvárosi állami fenntartású közneve-
lési intézményben étkezést vesz igénybe, 
valamint
• tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik és 
életvitelszerűen lakóhelyén él, valamint
• akinek családjában az egy főre eső ha-
vi nettó jövedelme nem haladja meg a 
48.450 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő 
szülő esetén az 54.150 Ft-ot.
Személyi térítési díj megállapítására vo-
natkozó kérelmet kell kitöltenie minden 
olyan kiskorú gyermek, tanuló törvényes 
képviselőjének, illetve 18. életévét betöl-
tött fiatal felnőttnek, aki:
• a 2018/2019-es nevelési/tanítási évben 
étkezést igényel bölcsődében, óvodában, 
általános iskolában, középiskolai kollégi-
umban, valamint középiskolai menzán és
• a kérelmező normatív, illetve egyéni rá-

szorultság alapján kedvezményre nem jo-
gosult.
Az 1-8. évfolyamon, illetve az 1-8. év-
folyamon felül nappali rendszerű isko-
lai oktatásban résztvevő tanulónak, törvé-
nyes képviselőjének az ingyenes/kedvez-
ményes étkezés, a szociális alapú gyer-
mekétkeztetési térítési díjkedvezmény, 
valamint a személyi térítési díj megál-
lapítása iránt kérelmet kell benyújtania, 
melyhez csatolni szükséges a kérelemben 
megjelölt igazolásokat. 
A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:
- a TIK élelmezési csoportjánál (3580 Ti-
szaújváros, Kazinczy út 3.)
munkanapokon: hétfő, kedd és csütörtök 
7.20 – 16.00-ig, szerdán 8.00 – 17.00-ig, 
pénteken 7.20 – 14.00-ig
- a nyomtatvány letölthető:
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont honlapjáról www.tik.tiszaujvaros.hu 
Az étkezési kérelmekkel kapcsolatosan 
információ kérhető az alábbi telefonszá-
mokon:
49/548-305 illetve 49/548-328.
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása fo-
lyamatos, de amennyiben a 2018/2019-es 
nevelési/tanítási év szeptember hónapjá-
ban már igénybe kívánja venni az étke-
ző az ingyenes vagy kedvezményes étke-
zést, abban az esetben az étkezési kérel-
met 2018. augusztus 31-ig le kell adni.
A nyilatkozatokat/kérelmeket személye-
sen a Tiszaújvárosi Intézményműködtető 
Központban (Kazinczy Ház, Kazinczy út 
3. I. em. 73/1. iroda) kell benyújtani.

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont tájékoztatja az intézmények alkalmazot-
tait és a külsős étkezőket, hogy a 2018/2019-
es nevelési/tanítási évre vonatkozóan új étke-
zési kérelmet szükséges kitölteni.
• A köztisztviselők, a nyugdíjas közalkal-
mazottak és köztisztviselők, az önkor-
mányzati intézmények, az állami fenn-
tartású köznevelési intézmények, vala-
mint az önkormányzati tulajdonú gazda-

sági társaságok dolgozói a Tiszaújvárosi 
Intézményműködtető Központba benyúj-
tott kérelemre, az intézmény igazgatójá-
nak előzetes írásbeli engedélye alapján 
étkezhetnek.
• Az étkeztetés az engedélyben megjelölt 
intézmény éttermében vehető igénybe. 
Engedélyezés után a nyomtatvány leadá-
sával lehet az étkezést megrendelni az 
élelmezési ügyintézőknél. 

Az étkezési kérelmek formanyomtatvá-
nya 
• letölthető a www.tik.tiszaujvaros.hu 
• beszerezhető a térítési díjszedési napo-
kon az élelmezési ügyintézőknél
• illetve a Tiszaújvárosi Intézménymű-
ködtető 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)

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető 
Központ tájékoztatja az érintett szülő-
ket, törvényes gondviselőket, hogy a 
2018/2019-es nevelési/tanítási évre vo-
natkozóan az eltérő táplálkozást igénylő 
étkezés biztosításához minden régi és új 
diétás étkezést igénylőnek kérelmet kell 
benyújtania. 
A kérelemhez érvényes szakorvosi igazo-
lás csatolása szükséges. 

A kérelem benyújtásának címe: 
Kósa-Tóth Zoltán igazgató
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont  
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. 
Helye:
Molnár Judit
Kazinczy Ház 
3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 
73/2. iroda

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) 
pályázatot hirdet 5 fő részére iskolai szo-
ciális segítő munkakör betöltésére, a Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központba.
Feladatai: 
- 15/1998. NM rendelet 25. § 
A jogviszony időtartama: 
- határozatlan idejű kinevezés 
Pályázati feltételek: 
- felsőfokú képesítés - 15/1998. NM ren-
delet 2. sz. melléklet II. rész 1. Alapellá-
tások - 1/a. Család- és Gyermekjóléti köz-
pont - iskolai szociális segítőre vonatkozó 
képesítési előírások valamelyike,
- felhasználói szintű MS Office (irodai al-
kalmazások),
- B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz, 

- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvá-
nyok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmen-
tes erkölcsi bizonyítvány a Gyvt. 11/A. § 
(8) a)-d), e) pontjai alapján,
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati 
anyagban foglalt személyes adatok pályá-
zati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez,
- nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi 
XXXI. törvény 11/A. § (8) bekezdésben 
meghatározott kizáró okok nem állnak 
fenn.
Bérezés: 
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központba Poropatich Péter in-
tézményvezetőhöz kell eljuttatni a Tisza-
újváros, Kazinczy út 3. címre. Pályáz-
ni csak a pályázati feltételekben felsorolt 
valamennyi irat benyújtásával lehet, el-

lenkező esetben a pályázat érvénytelen. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat 
azonosító számát: 2166/2018., valamint a 
munkakör megnevezését: iskolai szociá-
lis segítő. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a 
jogot, hogy a pályázati eljárást eredmény-
telennek nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje:
 2018. augusztus 10.
A pályázatok elbírálásának határideje: 
2018. augusztus 22.
A munkakör 2018. szeptember 01. napjá-
tól tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban érdeklőd-
ni Poropatich Péter intézményvezető-
nél a 49/548-190-es telefonszámon le-
het. A pályázati felhívás az NKI honlap-
ján 2166/2018. azonosító számon 2018. 
július 13. napján jelenik meg.

Poropatich Péter
intézményvezető

Iskolai szociális segítő munkakörök

Tisza úti vásár 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár 
következő időpontja 2018. augusztus 10. (péntek).

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. üzemeltető

Szelektív begyűjtés
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a ház-
hoz menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros, 
Tiszaszederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött 
hulladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladé-

kok) házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 
a 32. héten, 2018. augusztus 9-én (csütörtökön) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Masinafesztivál
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. au-
gusztus 4-én (szombaton) rendezi meg Masinafesztivál elne-
vezésű rendezvényét, melyre minden érdeklődőt szeretettel 
vár. 
A rendezvény helyszíne: Tiszaújváros-Tiszaszederkény, Rá-
kóczi utca végén lévő futballpálya.

Farkas Sándor
elnök

Csatornafelújítás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaszederkény-
ben, a Bajcsy-Zs. utcában a nyílt csapadékvíz elvezető csator-
na felújítása 2018. augusztus 6-án kezdődik meg. A kivitele-
zés befejezésének várható ideje: 2018. szeptember 30.
Kérjük, hogy a kivitelezés ideje alatt a közlekedési szabályok 
betartásával és fokozott figyelemmel közlekedjenek, és a 
munkálatok akadályozása nélkül parkoljanak a járműveikkel!
Megértésüket köszönjük!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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Dajka munkakör
Álláspályázat

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvo-
da a Közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet 1 fő óvodapedagógus 
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtarta-
ma: határozatlan ideig tartó jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munka-
idős.
A munkavégzés helye: 
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
A munkakörbe tartozó lényeges felada-
tok:
• Munkaköri feladatait az óvodai neve-
lés országos alapprogramjára épített he-
lyi pedagógiai program, valamint az óvo-
da éves munkaterve alapján az óvodave-
zető útmutatásai szerint önállóan és fele-
lősséggel végzi.
Az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. tv., valamint a 326/2013. 

(VIII. 30.) Kormányrendelet rendelkezé-
sei az irány-adók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus.
• Magyar állampolgárság, vagy külön 
jogszabály szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező, illetve 
bevándorolt vagy letelepedett.
• Büntetlen előélet.
• Cselekvőképesség.
• Egészségügyi alkalmasság.
A munkakör legkorábban 2018. szeptem-
ber 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. augusztus 12.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 
augusztus 13.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton a Tiszaújvárosi Napkö-
zi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, 
Pajtás köz 13. címre. A borítékon kérjük 
feltüntetni a pályázat azonosítószámát 
(297/2018.), valamint a munkakör meg-

nevezését: 1 fő óvodapedagógus.
vagy 
• elektronikus úton Micskiné Bodó Er-
zsébet részére a szivarvany@tujvaros.hu 
e-mail címen keresztül.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz.
• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget és egyéb képzettsé-
get igazoló bizonyítvány/oklevél másola-
tok.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági 
bizonyítvány.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati 
anyagban foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szük-
séges kezeléséhez.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a 
szivarvany@tujvaros.hu e-mail címen le-
het.

Micskiné Bodó Erzsébet
    óvodavezető

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályá-
zatot hirdet 1 fő dajka munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.
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 előmene-
teli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
és XXXIII. tv., köznevelési intézményekben történő végrehajtá-
sáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezé-
sei szerint történik.
Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés, óvodai dajka szakképzettség.
• Egészségügyi alkalmasság, cselekvőképesség.
• Büntetlen előélet.
• Betöltött tizennyolcadik életév.
A munkakör legkorábban 2018. szeptember 01. napjától tölthe-
tő be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 12.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 14.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Ti-
szaújváros, Pajtás köz 13. címre. A borítékon kérjük feltüntetni 
a pályázat azonosítószámát (321-2018.), 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 bizo-
nyítvány/oklevél másolatok.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a szivarvany@tujvaros.
hu e-mail címen lehet.

Micskiné Bodó Erzsébet
     óvodavezető

Tankönyvtámogatás

Ápoló munkakör

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisz-
telt Lakosság figyelmét, hogy évente egy-
szeri alkalommal iskolakezdési támoga-
tásban részesülhet az a gyermek, illet-
ve 23. életévét be nem töltött nagykorú 
személy, aki alap- vagy középfokú köz-
nevelési intézmény nappali tagozatán ta-
nul, és családjában az egy főre jutó ha-
vi jövedelem nem haladja meg az öregsé-
gi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek a 300%-át (85.500 Ft-ot), egyedülál-
lók esetén a 320%-át (91.200 Ft-ot), fel-
téve, hogy a nagykorú, illetve a gyermek 
és az egyik törvényes képviselője a ké-
relem benyújtását megelőzően legalább 
egy éve folyamatos tiszaújvárosi bejelen-
tett lakóhellyel rendelkezik, és a nagyko-

rú, illetve a gyermek és törvényes képvi-
selője életvitelszerűen a tiszaújvárosi lak-
címükön élnek.
A támogatás megállapításához csatolni 
szükséges a kérelemben megjelölt igazo-
lásokat.
A szükséges formanyomtatvány besze-
rezhető:
• Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékozta-
tó helyisége
(Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont 
(Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
(Tiszaújváros, Bocskai utca 33., keddi és 
csütörtöki napokon)

• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is: 
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2018. 
augusztus 1-jétől 2018. szeptember 30-ig. 
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási 
határidő betartására.
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hi-
vatal Intézményfelügyeleti, Szociális és 
Sport Osztályán (I. em. 111., 113. és 115. 
iroda), valamint postai úton (3580 Tisza-
újváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges. 

                       Bráz György 
                       polgármester

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisz-
telt Lakosság figyelmét, hogy évente 
egyszeri alkalommal tankönyvtámoga-
tásban részesülhet az a köznevelési in-
tézmény nappali tagozatán tanuló gyer-
mek, illetve 23. életévét be nem töltött 
nagykorú személy, aki a vonatkozó hatá-
lyos jogszabályok alapján normatív ked-
vezményben, vagy ingyenes tankönyvel-
látásban nem részesül, és családjában az 
egy főre jutó havi jövedelem nem halad-
ja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 400%-át (114.000 
Ft-ot), egyedülállók esetén az 500%-át 
(142.500 Ft)-ot, feltéve, hogy a nagy-
korú, illetve a gyermek és az egyik tör-
vényes képviselője a kérelem benyújtá-
sát megelőzően legalább egy éve folya-
matos tiszaújvárosi bejelentett lakóhely-
lyel rendelkezik, és a nagykorú, illetve 
a gyermek és törvényes képviselője élet-
vitelszerűen a tiszaújvárosi lakcímükön 
élnek.
Nem jogosultak tankönyvtámogatásra 

azok a tanulók, akik normatív kedvez-
ményben (tartósan beteg; a szakértői bi-
zottság szakértői véleménye alapján moz-
gás-szervi, érzékszervi, értelmi vagy be-
szédfogyatékos, több fogyatékosság 
együttes elő-fordulása esetén halmozot-
tan fogyatékos, autizmus spektrum zavar-
ral vagy egyéb pszichés fejlődési zavar-
ral küzd; három vagy több kiskorú, illet-
ve eltartott gyermeket nevelő családban 
él; nagykorú és saját jogán iskoláztatási 
támogatásra jogosult; rend-szeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesül, 
vagy a gyermekvédelmi gondoskodás ke-
retében nevelésbe vett vagy utógondozói 
ellátásban részesül), illetve ingyenes tan-
könyvellátásban (1-9. évfolyamos tanu-
lók) részesülnek. 
A támogatás megállapításához csatolni 
szükséges a kérelemben megjelölt iga-
zolásokat, valamint - annak megállapítá-
sa céljából, hogy a kérelmező tankönyv-
támogatásra jogosult - a tankönyvek árát 
igazoló dokumentumot. 

A szükséges formanyomtatvány besze-
rezhető:
• Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékozta-
tó helyisége (Tiszaújváros, Bethlen G. út 
7. földszint)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont (Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
(Tiszaújváros, Bocskai utca 33., keddi és 
csütörtöki napokon)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is: 
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2018. 
augusztus 1-jétől 2018. szeptember 30-ig. 
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási 
határidő betartására.
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hi-
vatal Intézményfelügyeleti, Szociális és 
Sport Osztályán (I. em. 111. iroda), va-
lamint postai úton (3580 Tiszaújváros, 
Bethlen G. út 7.) lehetséges. 

Bráz György polgármester

Álláspályázat

Óvodapedagógus munkakör

Iskolakezdési támogatás

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont állást hirdet 1 fő ápoló munkakör 
betöltésére. 
Munkavégzés helye: Ezüsthíd Gondozó-
ház (cím: 3580 Tiszaújváros, Bartók Béla 
út 1-5.). Feladatai: az idősek otthonában 
ellátást igénybe vevő teljes körű ápolá-
sa-gondozása 12 órás műszakokban nap-
pal, vagy éjszaka, 3 havi munkaidőkeret-
ben történő beosztás szerint. 
A jogviszony időtartama: határozott idejű 
kinevezés, 4 hónap próbaidő kikötéssel. 
Jelentkezési feltételek: 
• önéletrajz, 
• általános ápoló és általános asszisztens 
végzettség, vagy OKJ ápoló végzettség,
• bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem ré-

gebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a 
Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésének meg-
felelően, 
• hozzájáruló nyilatkozat az álláshirdetés-
ben foglalt személyes adatok az álláshir-
detéssel összefüggésben szükséges keze-
léséhez. 
Bérezés a Közalkalmazottak Jogállásáról 
szóló törvény szerint. 
A jelentkezéseket a Tiszaújvárosi Hu-
mánszolgáltató Központba, Poropatich 
Péter Intézményvezetőhöz kell eljuttatni, 
Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Je-
lentkezni csak a jelentkezési feltételekben 
felsorolt iratok együttes benyújtásával le-
het, ellenkező esetben a jelentkezés ér-
vénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni 

az állás iktatószámát: 2391-2/2018., va-
lamint a munkakör megnevezését: ápoló. 
Az álláshirdetés megjelentetője fenntart-
ja magának a jogot arra, hogy az álláspá-
lyázati eljárást eredménytelenné nyilvá-
níthatja.
A jelentkezések beérkezésének határideje: 
2018. augusztus 21. 
A pályázatok elbírálásának határideje: 
2018. augusztus 31. 
Az állás az elbírálást követően azonnal 
betölthető.  
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni 
Poropatich Péter intézményvezetőnél a 
49/548-190-es telefonszámon lehet.

Poropatich Péter
intézményvezető

 Fogászati ügyeleti 
ellátás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018. július 1-jétől 
a tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező betegek számára térítés-
mentesen elérhető a fogászati ügyelet az alábbiak szerint:
Az ügyelet helye: Miskolc, Kazinczy u. 1.
Rendelési idő: 
szombati napokon 16:00-20:00
vasárnapi napokon: 15:00-19:00
A rendelést vezeti: Dr. Daher Paul fogorvos
Kérjük, hogy mielőtt igénybe vennék a rendelést, szíveskedje-
nek szándékukat jelezni az alábbi telefonszámok valamelyikén:
06-20-355-2593
06-20-928-0925
A térítésmentes fogászati ügyeleti ellátás körébe a következő 
kezelések tartoznak:
• a fogak friss baleseti sérüléseinek elsődleges ellátása (vissza-
helyezés, sínezés, gyógyszeres kötés, foghúzás),
• a fogból kiinduló gyulladások ellátása (fog üregének megnyi-
tása, foghúzás),
• a fogmeder-gyulladás, bölcsességfog körüli gyulladt lágy-
rész-szövetek konzervatív kezelése,
• a szájüregen belüli tályog megnyitása,
• a nyelést vagy/és légzést akadályozó idegen test eltávolítása,
• a szájnyálkahártya és az ajak akut gyulladásos megbetegedése-
inek gyógyszeres ellátása,
• állkapocs-ficam visszahelyezése,
• a frissen tört állcsont nyugalomba helyezése.
• a háromosztatú ideg által kiváltott roham helyi érzéstelenítés-
sel történő csillapítása, valamint
• bármilyen eredetű szájüregi vagy szájüreg környéki vérzés 
csillapítása (tampon, fedőkötés, véralvadást fokozó gyógysze-
rek helyi alkalmazása, varrat).
A fentieken kívüli kezelésekért a fogorvos térítési díjat kérhet.

Nagyné Kántor Judit
 főigazgató

Miskolcra kell menni
12. oldal 2018. augusztus 2.Hirdetmények



Gyomot irt a MÁV
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
A MÁV Zrt.-től kapott információk alapján tájékoztatjuk Önö-
ket, hogy a MÁV Zrt. Tiszaújváros térségében az állomásokon, 
megállóhelyeken és a vonalszakaszokon 2018. augusztus 1-2. 
között a vegyszeres gyomirtás II. ütemét végzi.
A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várako-
zási ideje 0 munkanap, ezért a vegyszer felszáradása után a per-
metezett területeken végezhető munka.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területen legeltetni, illetve 
onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!
A MÁV Zrt. tájékoztató levele teljes terjedelmében Tiszaújvá-
ros honlapján olvasható. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Lakossági 
gombavizsgálat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a városközponti pi-
ac és vásárcsarnok területén a lakossági gombavizsgálat újra 
igénybe vehető.
Gombavizsgálat időpontja:
• Szerda 18:00 - 20:00 óra
• Vasárnap 18:00 - 20:00 óra

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
  üzemeltető

13. oldal2018. augusztus 2. Hirdetmények
Étkezési térítési díjak szedése 

és ebédjegyosztás
2018. augusztus

AUGUSZTUS Helye Ideje Kinek a részére

13. hétfő Tisza-parti Szabadidőház 11.00-12.00 Szociális étkezők

14. kedd Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 és 14.00-16.30 Bölcsődés gyerek befizetés

15. szerda Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 16.30 Bóbita, Tündérkert, és Szivár-
vány Óvodák gyermek és al-
kalmazott befizetés

Gondozóház 10.00  - 11.00 Szociális étkezők

Őszirózsa Idősek Klubja 7.30-8.00 „Esély” Napközi Otthon

Őszirózsa Idősek Klubja 10.30- 12.00 Szociális étkezők

16. csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

21. kedd Tiszaszederkényi Idősek 
Klubja

10.30 - 12.00 Szociális étkezők

22.szerda Központi Étterem 9.00-12.00 Szociális étkezők

23. csütörtök Központi Étterem 10.00-12.00 Szociális étkezők

27hétfő Hunyadi iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazotti 
étkezés megrendelése

28. kedd Széchenyi iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazotti 
étkezés megrendelése

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott ét-
kezés megrendelés

29. szerda Központi Étterem 12.00 - 13.00 Pótbefizetés és alkalmazott ét-
kezés megrendelés

Gondozóház 10.00  - 11.00 Szociális étkezők

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait -  OTP, K&H, MKB Szép Kártyát és Erzsé-
bet-utalvány Plusz kártyát is elfogadunk!

A TISZAÚJVÁROSI NYUGDÍJASOK EGYESÜLETE
 II. NAGYSZÜLŐ-UNOKA 

NYÁRBÚCSÚZTATÓ NAPOT 
szervez 2018. augusztus 22-ére 10 órától

 a SPORTCENTRUM BRIGÁDHÁZÁBA.
Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 10.
RÉSZVÉTELI DÍJ: 800Ft/fő felnőtteknek, 400 Ft/fő gyere-
kenként.
Minden nagyszülő a saját unokájáért vállal felelősséget.
RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKODAT A KLUBVEZETŐDNÉL, 
VAGY AZ EGYESÜLET IRODÁJÁBAN JELEZHETED.
Program: ügyességi vetélkedők, sorversenyek, kézműves 
foglalkozás, arcfestés.
Ebédtervezet: gulyásleves, bukta (változhat).



SZÁLLÁS BUDAPESTEN!
Garzon lakás a Xlll.kerületben,
a Szent István Parknál 1-2 fő

részére 10.000,-Ft/fő/éj.
Foglalás:0036-70-323-8041

Tiszaújvárosi Idősek Otthonába 

ápoló (OKJ 54723) és szakács mun-

katársakat keresünk. Érdeklődni a 

49/542-064-es telefonszámon lehet. 

Műanyag termékek előállításával foglalkozó tiszaújvárosi középvállalat

 targoncavezető, raktáros 
munkakörbe munkatársat keres. 

Jelentkezési feltételek:
- targoncavezetői jogosítvány, és

- minimum középiskolai végzettség,
- Microsoft Office programok (elsősorban excel) felhasználói szintű ismerete.

Az állás betöltésénél előnyt jelent raktározásban szerzett gyakorlat és az Infosys vállalatirá-
nyítási rendszer raktárgazdálkodási moduljának ismerete. 

- Tiszaújvárosi, vagy közvetlen környéki lakóhely.

A fényképpel és önéletrajzzal ellátott pályázatokat „Raktáros” jeligére kérjük eljuttatni a 3581 
Tiszaújváros, Pf.: 254. címre vagy a varro.alexandra@partium.hu e-mail címre legkésőbb 

2018. augusztus 10-ig.

Napjainkban a vízfogyasztási szokások megváltozásával párhuzamosan a meny-
nyiségi tényezők mellett egyre inkább előtérbe kerülnek a vízminőségi szempon-
tok is. 
Az ÉRV ZRt. által szolgáltatott ivóvizek optimális arányban tartalmazzák 
a szervezet számára szükséges ásványi anyagokat és nyomelemeket, és szi-
gorú szabályok alapján kontrolláljuk a minőséget, így bátran ajánljuk fo-
gyasztását.
A csapvíz az egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer. Akkreditált laboratóri-
umunkban a jogszabályoknak, a hatósági előírásoknak, valamint a vízbiztonsági 
követelményeknek megfelelően folyamatos, ütemezett mintavétellel monitoroz-
zuk a hálózatba táplált víz minőségét. Az illetékes hatóságokkal egyeztetett és az 
általuk jóváhagyott gyakoriságban végzett ellenőrzéseink mérési adatait rendsze-
resen megküldjük az érintett ellenőrző szerveknek.
Az általunk szolgáltatott csapvíz tartalmaz kalciumot, mely nélkülözhetetlen a 
fogaink és csontjaink fejlődéséhez, az ideg- és izomműködéshez, valamint a nor-
mális véralvadáshoz. Fellelhető benne a vas, mely létfontosságú alkotóeleme az 
oxigénellátást biztosító hemoglobinnak, és fontos szerepet játszik az idegrend-
szerünk megfelelő működésében. Található benne mangán, mely elsősorban a 
véralvadásunkban és csontképzésünkben játszik szerepet, így segít mérsékelni a 
csonttömeg-vesztést. Tartalmaz krómot, mely aktív szerepet játszik szervezetünk 
szénhidrát anyagcseréjében, a cukorháztartás szabályozásában. Előfordul benne 
kálium, melynek meghatározó szerepe van a só- és vízháztartásban, a normális 
szívritmusunk fenntartásában, az ideg- és izomműködésünkben. Tartalmaz nát-
riumot, mely részt vesz szervezetünk só- és vízháztartásának, valamint a normá-
lis ingerület-átvitel fenntartásában. Fellelhető benne magnézium, melynek pótol-
hatatlan szerepe van az ideg- és izomműködésünkben, valamint a csont- és fog-
képződésünkben. Található benne fluorid, mely a fogzománcunk és a csontjaink 
felépítésében, valamint a fogszuvasodás megelőzésében játszik szerepet szerve-
zetünkben.
A csapvíz egészséges és mindenki számára elérhető élelmiszer, fogyasztása 
nem csak egészséges, de környezettudatos is. Váljék kedves egészségére!

ÉRV ZRt.

Hegesztő, kőműves, nehézgépkezelő,
csőelőkészítő köszörűs szakmunka

 azonnali munkakezdéssel, 
versenyképes fizetéssel. 

Munkavégzés helye: Magyarország. 
(A szállást, utazást a cég állja.)

Jelentkezés: a 0620/479-9542-es telefon-
számon. 

Tisztelt Felhasználóink!
Az elmúlt időszakban elindult az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. háttérfolya-
matainak és rendszereinek fejlesztése. A fejlesztéseknek köszönhetően hosszú távon az ügyin-
tézés egyszerűbbé és gyorsabbá válik, így Ügyfeleink is könnyebben kaphatnak választ kérdé-
seikre, kéréseikre.
Az informatikai rendszer átállása érinti a felhasználói tömeges számlák kibocsátását is. 
A számlázás egyes felhasználói csoportoknál már megkezdődött, amit folyamatosan kiterjesz-
tünk valamennyi Felhasználóra.
Az eddig eltelt időszakban ki nem állított számlák kiküldésénél, illetve a fizetési határidők 
meghatározásánál Társaságunk arra törekszik, hogy a Felhasználók érdekeit a lehető legtelje-
sebb mértékben figyelembe vegye.
Az elkövetkezendő időszakban még nem a normál rendnek megfelelően történik a számlák ki-
állítása, de a visszamenőleges időszak ki nem számlázott mennyisége nem egy számlában lesz 
majd kiterhelve.
Köszönjük a Tisztelt Felhasználók eddigi türelmét és megértését!
Kérjük, hogy amennyiben a kézhez kapott számlákban, felhasználói adatokban bármilyen elté-
rést tapasztal, akkor azt Társaságunk felé szíveskedjen jelezni.

Tisztelettel:  ÉRV Zrt.

A MOL Petrolkémia Zrt. és a MOL Nyrt. haszonbérbe kívánja adni a tulajdonában lévő
erdő művelési ágú alábbi ingatlanokat.

Ingatlan fekvése és helyrajzi száma Erdő alrészlet területe Erdőrészlet
Tiszaújváros belterület 2020/4 5 ha 4811 m2 35A, 35B, 35C, 35D
Tiszaújváros belterület 2373 7323 m2 29A
Tiszaújváros külterület 0185/18 4866 m2 31A
Tiszaújváros külterület 0150/1 9 ha 0779 m2 34A1, 34A2, 34C
Tiszaújváros belterület 2134 7 ha 2768 m2 34B

A haszonbérleti szerződést határozott időtartamra, minimum 5 évre kívánjuk megkötni, a fent 
felsorolt valamennyi erdőrészletre együttesen.

Érdeklődését írásban várjuk az alábbi elérhetőségre 2018. augusztus 13. napjáig: 
dr. Dévényi Renáta (e-mail: rdevenyi@msc.mol.hu)

További információ kérhető a 49/522-609 telefonszámon.
A haszonbérbeadási eljárás belső szabályok szerint történik. Amennyiben az ingatlanra több ér-
deklődés érkezik be, akkor Társaságunk pályáztatással választja ki a haszonbérlőt. A haszonbér-
leti szerződést – a jogszabályban rögzítettek szerint – hirdetményben közöljük.

Iroda kiadó
Tiszaújváros városközpontban. 

Földszinti, külön bejáratú, 

bútorozott, 

két iroda+előtér+WC.

Érd.: +36 30 915 4451
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Labdarúgás

Kajak-Kenu

Mumusverés a főpróbán
A sok hiba ellenére is jó mér-
kőzést játszott utolsó felké-
szülési találkozóján a TFCT.  
A több sérültjét mellőzni 
kényszerülő, és mindig „mu-
mus” Putnok most rúgott gól 
nélkül távozott Tiszaújváros-
ból, miközben hármat ka-
pott.

Tiszaújváros - Putnok
3-0  (1-0)

Tiszaújváros: Tóth - Nagy P, Lippai, 
Papp, Illés, Shadi, Bussy, Burics, Orosz, 
Faggyas, Nagy D. Cserék: Herceg, Li-
pusz, Molnár, Kertész, Pap, Dajka, Hor-
váth, Fodor 
Putnok: Fülöp - Bodnár, Czető, Csicsvá-
ri, Varga, Zimányi, Constantinescu, Csi-
rszki, Illés, Süttő, Bene. Cserék: : Elek, 
Nyisalovics, Mezőssy, Takács, Szilágyi, 
Pogonyi, 
Góllövők: Nagy D. (2), Lippai
A nagy melegben a Putnok az elejétől fog-
va bátran feltolta a védekezését, csapatunk 
pedig bátran járatta hátul a labdát, még ha 
több esetben kockázatosnak is bizonyult ez. 
A tizedik percben egy szöglet után Nagy 
Dávid fejjel volt eredményes. Ezt követő-
en a csapatok fegyelmezetten visszazártak, 
de így is több helyzet adódott a kapuk előtt, 
melyek azonban sorra kimaradtak.
A második félidőben jobban kinyílt mind-
két csapat. A bátrabb támadások sok kont-
rát szültek, így még több helyzet alakult 

ki. Bár három nullára győzött a TFCT, eb-
ből nem kell messze menő következteté-
seket levonni, mindössze annyit, a felké-
szülés befejeződött, jöhetnek az előadá-
sok.
- A mindig „lesajnált” Keleti csoportban 
az edzőmérkőzések eredményei alapján 
kiegyenlített mezőny látszik kialakulni, 
minden mérkőzés nagyon nehéz lesz, így 
a 4 - 8. helyek valamelyikének megszer-
zése komoly kihívást jelent csapatunk-
nak. A Jászberény nagyon jól erősített, de 
a Füzesgyarmat is bajnokságot akar nyer-

ni, a Sényő tovább erősödött, a DEAC-
nak jórészt csak volt NB I-es játékosai 
vannak a kezdőben. A Gyöngyös Csank 
mesterrel, a Nyírbátor a Nyíregyháza ár-
nyékában, a DVTK II. fiataljai és a Szol-
nok, Eger, Cigánd, Salgótarján, valamint 
a „szomszédvár” Tállya és Bábony sem 
lebecsülendő ellenfelek, az elmúlt sze-
zonban dobogós ESMTK-ról és Putnok-
ról sem szabad megfeledkezni - olvasható 
a klub honlapján. 
Szombaton Egerben már bajnoki ponto-
kért lép pályára az FC Tiszaújváros.

Strandröplabda

Sónyaló mütyik tangában
Négyfős csapatok - összesen 
nyolc - álltak össze, hogy a 
Strandfesztiválon eldöntsék 
ki a legjobb röplabdában a 
homokon. 

 A tűző napsütésben a minden szempont-
ból vegyes csapatok - fiúk, lányok kortól 
függetlenül alkottak egy-egy alakulatot - 
remek mérkőzéseket játszottak, és nem 
csak a saját örömükre, mert szép szám-
mal akadtak nézők is.
- Miskolcról érkeztünk, egy baráti társa-
ság vagyunk, és évek óta röplabdázunk 
amatőr szinten - mondta a miskolci Ber-
zeviczy gimnázium egykori röplabdása-
iból összeállt alakulat tagja, Horváth Ti-
bor. - Szeretjük ezt a strandot, és úgy gon-
doltuk, ha már itt vagyunk, benevezünk.
A szabályok kicsit másak, a körülmé-
nyek pedig nagyon eltérnek a normál röp-
labdától. Ennek ellenére, vagy talán ép-
pen ezért, főként olyanok jelentkeztek a 
megmérettetésre, akiknek a teremsport-
ban már van tapasztalatuk. 
- A strandröplabda a homok miatt nagyon 
jó erőnléti edzés a sportolóknak - mondta 
Olasz Gyula, az esemény szervezője. - Az 
a célunk hogy népszerűvé tegyük a sport-

ágat, és nem titkoltan szeretnénk lehető-
séget adni azoknak a játékosoknak itt Ti-
szaújvárosban, akik röplabdáznak, hogy 
nyáron is hódolhassanak kedvenc sport-
juknak.
A torna negyedik helyezettje a miskolci-
akból verbuválódott csapat lett. A képze-
letbeli dobogó harmadik fokára az egyko-

ri NB I-es játékost, Veréb Gábort is felvo-
nultató Sónyalók csapata lett, az ezüstér-
met a javarészt az Eötvös fiú csapatából 
összeállt Mütyik csapata szerezte meg. 
Az elsőséget a fele-fele arányban kosa-
ras fiúkból és röpis lányokból álló Tanga 
Csapatok elnevezésű alakulat érdemel-
te ki.

Giada negyedik a világbajnokságon
Az elmúlt hétvégén rendezték meg 
Plovdivban az ifjúsági és U23-as vi-
lágbajnokságot. 
A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sár-
kányhajó Egyesület kenus hölgye,  
Bragato Giada, Kisbán Zsófiával az 
oldalán versenyzett párosban 500 
méteren. 
A vasárnapi döntőben hihetetlenül 
nagyot küzdve, egy elképesztő má-
sodik 250 méterrel, eddigi legjobb 
idejükkel a 4. helyen értek célba a 
nagyon erős mezőnyben, maguk 
mögé utasítva az idei Európa-bajno-
ki 2. és 3. helyezettet is. 
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Kisbán Zsófi (elől) és Bragato Giada a második 250 méteren jött fel dobogóközelbe.

Biztató játékot mutatott be a Tiszaújváros.

Nyolc csapat mérte össze tudását. 

Az elmúlt hétvégén tartották Fadd-Domboriban 
a gyermek, kölyök magyar bajnokság, Kolonics 
György emlékversenyt.

 Az eseményen a Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület versenyzői a 
következő eredményt érték el.
Mk-1 u-13 fiú kölyök 3x200 m. váltó: 5. Komlós Botond,Csikós 
Bálint,Mezei Balázs Mk-1  U-11 fiú gyermek 2000 m. ezüst cso-
port. 6. Tagliatti Péter.
Mk-1  U-13 fiú kölyök 2000 m. 9. Mezei Balázs.
K-2    U-14  fiú kölyök 2000 m. 17. Dudás Bence-Császár Dávid 
Mk-1  U-12  fiú gyermek 2000 m. 17. Andrássy Dénes 
Mk-2  U10-11 leány gyermek 2000 m. 14. Pap Elizabet-Tóth 
Petra 
K-2     U-13  fiú kölyök 2000. 19. Komlós Botond-Csikós Bálint 

*
Ugyancsak részt vettek a megmérettetésen a Tiszaújvárosi Ka-
jak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület versenyzői is és számos baj-
noki címet és érmet szereztek. 
MK-1 férfi kölyök U13 3x200m: 2. Szűcs Milán-Oláh Cson-
gor-Szabados Balázs
7.  Polonkai Tamás-Bartha Viktor-Szűcs Hunor
MK-4 férfi kölyök U13 2000m: 9. Szűcs Milán-Bartha Vik-
tor-Oláh Csongor-Polonkai Tamás
MK-4 férfi gyermek U12 2000m: 4. Sánta Csanád-Kanyó Má-
té-Bodri Bánk-Tamási Ádám Benedek; 5. Zsiros Zsombor-Mun-
kácsi János-Csatlós Olivér-Szarka Dániel
MK-1 férfi gyermek U12 2000m: 12. Juhász Ádám Péter
MK-1 férfi gyermek U12 2000m „Ezüstpont” csoport: 3. Csá-
szár Milán
MK-2 férfi gyermek U10-11 2000m: 12. Barna Csaba-Novák 
Milán
MK-1 férfi gyermek U10 2000m: 10. Rácz Máté; 13. Aczél 
Márton
MK-4 női gyermek U12 2000m: 1. Kőhalmi Virág-Kovács Fan-
ni-Utassy Melinda-Faludy Réka (Kaposvár)
MK-4 női gyermek U10-11 2000m: 3. Czakó Petra-Vámosi 
Szofi-Tarcsai Sára-Marosi Csilla
MK-1 női gyermek U10 2000m: 3. Horváth Hanna
MK-1 férfi gyermek U12 4x300m „A” döntő: 3. Bodri Bánk-Sán-
ta Csanád-Makrányi Gábor- Kaczvinszki Tamás
MK-1 férfi gyermek U12 4x300m „E” döntő: 1. Tamási Ádám 
Benedek-Kanyó Máté-Csatlós Olivér-Zsiros Zsombor
MK-1 gyermek U12 4x300m vegyes váltó: 1. Kovács Fan-
ni-Kőhalmi Virág-Juhász Ádám-Munkácsi János
MK-1 gyermek U10-U11 4x300m vegyes váltó: 3. Horváth 
Hanna-Vámosi Szofi-Aczél Márton-Rácz Máté
K-1 női U-14 1000m 1. Horváth Maja;
K-1 női U-13 2000m 1. Horváth Maja;2. Tóth Nóra;16. Nagy 
Mira; MK-1 Lány U-11 2000m; 1. Horváth Kata; MK-1 fiú 
U-11 2000m; 1. Mircse Iván; 
K-1 fiú U-13 2000m 2. Kórik Ákos; 
MK-1 fiú 4X300m 1. Skokán Máté, Mircse Iván, Balogh Mar-
tin, Milán Milán; 
MK-1 lány 4X300m 1. Nagy Luca, Horváth Kata, Makó Patra, 
Marosi Csilla; 
MK-4 lány U-12 1. Utassy Melinda; 
MK-4 lány U-11 3. Marosi Csilla; 
MK-1 fiú 3X 200m; 3. Szabados Balázs; 
MK-1 fiú 4X300m 3. Kaczvinszki Tamás, Makrányi Gábor; 
K-4 lány U-14 1000m 4. Tóth Petra, Kovács Gréta, Murvai Lú-
cia, Tóth Nóra; 
MK-2 lány U-11 4. Nagy Luca, Makó Petra; 
MK-2 fiú U-11 5. Skokán Máté, Balogh Martin; 12. Novák Mi-
lán, Barna Csaba; 
K-2 lány U-14 1000m 6. Kovács Gréta, Murvai Lúcia ; 
MK-1 fiú 3x200m 6. Szűcs Munor; 
MK-1 lány3X200m 5. Nagy Mira, Utassy Melinda, Takács Sza-
bina; 
K-1 U-14 3X2000m 5. Kórik Ákos, Takács Márton, Kovács 
Szabolcs; 
K-1 lány U-14 2000m 6. Takács Szabina; 
K-2 lány U-14 2000m; 9. Kovács Gréta, Murvai Lúcia; 
K-2 fiú U-14 2000m 10.Kovács Szabolcs, Takács Márton; 
MK-2 U-12 fiú 2000m 12. Kaczvinszki Tamás, Makrányi Gá-
bor ; 
MK-1 fiú ezüstfutam 4. Szabados Balázs, 11. Szűcs Hunor
C-1fiú U13 2000m 2. Macz Benedek; 13. Szabó Ákos; 21. Má-
té Botond; 
MC-1 U 10-12 fiú 2000m; 4. Szegi Zsombor; 7. Czakó Bálint ; 
19. Szabó Ádám; 
C-1 U13 fiú 3x200m váltó; 2. Szabó Ákos, Máté Botond, Macz 
Benedek.

Kajak-Kenu

Kölykök, gyermekek

Triatlon

Ketten a Top10-ben
A csehországi Tabor városában versenyeztek az elmúlt hétvé-
gén a Tiszaújvárosi Triatlon Klub utánpótlás korú sportolói. A 
sprint távú nyílt  ETU Triatlon Junior Európa-kupán Molnár Sá-
ra és Sinkó-Uribe Aurél kiváló versenyzéssel egyaránt a 10. he-
lyen zárt.



Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztivál
2018. augusztus 4. (szombat)

Karszalagok, 
belépőjegyek

Értesítjük a főzőversenyre jelentkezett csapatokat, hogy a be-
lépésre jogosító karszalagokat átvehetik a Derkovits Kulturá-
lis Központban nyitvatartási időben, valamint augusztus 3-án 
(péntek) 10.00 órától - 14.00 óráig és augusztus 4-én (szom-
bat) 06.00 órától - 10.00 óráig a Tisza-szigeten az Informá-
ciós Pontnál.
Az átvételhez feltétlenül szükséges a nevezést igazoló kártya 
megléte, kérjük, azt hozzák magukkal!
A rendezvényre való bejutás megkönnyítése érdekében belé-
pőjegyek elővételben a kulturális központ recepcióján nyitva-
tartási időben vásárolhatók 500 Ft-os egységáron.

Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztivál
2018. augusztus 4. (szombat)

Parkolási rend
Tájékoztatjuk a Tisza-szigeten megrendezendő Tiszaújváro-
si Halászléfőző Fesztiválra látogatókat, hogy a helyszínen és 
a környező területeken a parkolási rend az alábbiak szerint 
lesz kialakítva.
A Tisza-szigeten a rendezvény helyszínén a regisztrált részt-
vevőkön kívül a fesztiválra látogatók ingyenesen parkolhat-
nak a Sulymos utcában és a mellette kialakított területeken 
korlátozott számban. Amennyiben a Tisza-szigeten kialakí-
tott parkolók megtelnek, a Tisza Erőmű Kft. parkolójának ki-
jelölt területein, valamint a Tisza-sziget előtti, jobb parti (a 
Tisza-part városrészhez vezető) töltésszakaszon is parkolhat-
nak.
A kerékpárral érkezők számára a szigeten ingyenesen hasz-
nálható kerékpártárolók lesznek kialakítva.
Kérjük a rendezvényre látogatókat, hogy lehetőleg az ingye-
nes autóbuszjáratokat vegyék igénybe!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztivál
2018. augusztus 4. (szombat)

Autóbuszjáratok
a Tisza-szigetre

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt La-
kosságot, hogy a Tisza-szigeten megrendezendő Tiszaújváro-
si Halászléfőző Fesztiválra ingyenes autóbuszjáratokat indí-
tunk az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. köz-
szolgáltató által az alábbi menetrend szerint:
Gyorsjárat (menetidő 10-15 perc):
Autóbusz-pályaudvarról indul: 9:30-tól 23:30 óráig óránként, 
az utolsó járat 24:00 órakor indul.
Útvonal: Autóbusz-pályaudvar – Kazinczy út (hotel) – Szé-
chenyi út (üzletsor) – Tisza-sziget bejárat.
Visszafelé a Tisza-sziget bejárattól a le és felszállás után 
azonnal indul: kb. 9:40 – 23:40 óráig minden egész órában. 
Az utolsó járat 0:15 órakor indul.
Tiszaszederkény városrészt érintő járatok (menetidő 20-
25 perc):
Autóbusz-pályaudvarról indul: 9:00, 11:00, 19:00 
Útvonal: Autóbusz-pályaudvar – Bethlen G. út – Rózsa út – 
Szederkényi út – Bocskai út (iskola) – Bocskai út  – Kossuth 
út – Bajcsy Zs. út 37. – Bajcsy Zs. út 67. – Bocskai posta – 
Dózsa Gy. út (temető) – Tisza-sziget bejárat.
Visszafelé a Tisza-sziget bejárattól a le és felszállás után 
azonnal indul: 15:20, 19:20, 22:20, 23:20
Tisza-part városrészt érintő járatok (menetidő 20-25 
perc): 
Autóbusz-pályaudvarról indul: 10:00, 12:00, 20:00 
Útvonal: Autóbusz-pályaudvar – Kazinczy út – Széchenyi út 
(üzletsor) – Tisza-part városrész – Tisza-sziget.
Visszafelé a Tisza-sziget bejárattól a le és felszállás után 
azonnal indul: 16:20, 20:20, 23:20.
A délelőtti órákban és a koncert befejezésének idején, illet-
ve ha az igény olyan mértékű, akkor az autóbuszok felszállás 
után azonnal indulnak és folyamatosan fordulnak.
Az autóbusz-pályaudvarról a járatok a 8. kocsiállásról indul-
nak.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

16. oldal 2018. augusztus 2.Rendezvény
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