
Ballagási 
tablók

Vereség
a szezonnyitón

/11. oldal /5. oldal

Lecsaptak a nyomozók

Göngyölt karaj és sült fogasfilé volt a nyerő

Gasztrofesztivál a Tisza-szigeten 
Mi újság a színfalak mögött?

Műgumi és poliol  

Furcsa egy újságíró számára, amikor kérdésére, 
amely ráadásul összetett is, egy rövidke választ 
kap. Főleg akkor hat ez furcsán, amikor „beszélik 
ezt is, azt is”, ezért is kértünk hivatalos tájékozta-
tást a MOL Petrolkémia Zrt-től a műgumigyár ké-
szültségéről. 

Kérdésünkre  egymondatos, tárgyilagos, de végül is megnyugta-
tó választ kaptunk, mely szerint „A MOL-csoport és a japán JSR 
Corporation szintetikus gumit (S-SBR) gyártó üzemének beru-
házása a megvalósítás utolsó fázisában van.” Eddig tart a hivata-
los tájékoztatás, viszont ígérem az olvasóknak, amint többet tu-
dunk, mi is bővebben beszámolunk majd. Megkérdeztük azt is, 
hogy halad az új poliol gigaberuházás - mert a városi legendák 
arról szólnak, hogy kevés a pénz, emiatt csúszhat az építés - erre 
a kérdésünkre már jóval bővebb tájékoztatást kaptunk.
„A Poliol projekt ütemterve ambiciózus egy ilyen méretű (kö-
zel 1 milliárd eurós) beruházáshoz viszonyítva, amely négy üze-
megység és a hozzá kapcsolódó energiaellátó- és ipari szolgálta-
tást nyújtó egységek létesítésére irányul. A projekt a kivitelezést 
megelőző mérnöki tervezés utolsó fázisában van. A kivitelezés 
ennek megfelelően még nem kezdődött el, jelenleg is folynak a 
tárgyalások. A MOL-csoport 2018 második féléves eredményei 
alapján 4,5 milliárd dollár likviditással rendelkezik, erős pénz-
ügyi eredményeink és alacsony eladósodottságunk, valamint a 
2017 októberében bejelentett, EU által jóváhagyott állami támo-
gatás fedezetet nyújt a beruházás finanszírozására. Ennél fog-
va a MOL-csoportot nem finanszírozási megfontolások hajtják 
a kivitelezés megkezdésével kapcsolatban, hanem a gazdasági-
lag és technikailag minél optimálisabb műszaki tartalom defini-
álása.” Tájékoztatásukat most általunk rövidre fogva: poliol te-
hát lesz, „pénz, paripa, fegyver” rendelkezésre áll. 

                                          Radácsi Zsuzsa

Kulturálisból művelődési

Hivatalos 
a névváltozás

A kulturális törvény módosításából adódóan a törzsköny-
vi nyilvántartásba vételt követően  hivatalosan is megválto-
zott az integrált intézményként működő Derkovits Kulturá-
lis Központ elnevezése. Az új név: Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár. Az „anyaintézmény” (a Derkó) a Der-
kovits Művelődési Központ nevet használhatja.
Egy szakfelügyeleti ellenőrzés nyomán új nevet kapott a Vil-
la Scederkyn Tájház is, melyet immáron Helytörténeti Gyűj-
temény - Villa Scederkyn Tájháznak kell nevezni.
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A műgumigyárat már márciusban felavatták. 

Idén is több ezer vendége volt a Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztiválnak. A főzőversenyre több mint százféle ételt nevez-
tek a csapatok, már kora délelőtt elkezdődött a gasztrofesztivál. Nem csak jókat enni és inni lehetett ezen a napon itt, hi-
szen a fesztivál ugyanúgy szólt a kultúráról, a családi programokról és a koncertekről is.  Cikkeink a 6. és 7. oldalon.

Hőségbőségben

Hídfelújítás lezárással

Hűsöljünk, de ésszel

Komppal vagy nagy kerülővel

Már bő egy hete tart és előre láthatólag még közel egy hétig kell tűr-
nünk a trópusi hőséget. Az egyáltalán nem szokványos klíma több 
területen is érezteti hatását. Cikkünk az 5. oldalon. 

Augusztus elsején lezárták a kesznyéteni Sajó-hidat, megkezdődtek a tervek szerint három és fél hónapig tartó felújítási 
munkálatok. Ugyanúgy érinti ez az ott élő családokat, dolgozó embereket, gyerekeket, mint a környékbelieket. A Kesznyé-
ten önkormányzata és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. alkotta konzorcium 279 millió 400 ezer forint támogatásban része-
sült a Településfejlesztési  Operatív Program keretében a híd felújítására. Cikkünk a 3. oldalon. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Csütörtökön, pénteken reggel fél 9-kor, kedden 18 órakor, va-
sárnap délelőtt 11 órakor lesz szentmise templomunkban.

Református
Tiszaújváros
2018. augusztus 12-én, vasárnap 11.00 órakor kezdődik az is-
tentisztelet. 
Tiszaszederkény
2018. augusztus 12-én, vasárnap 10.00 órakor istentisztelet 
lesz.

Görögkatolikus:
Pénteken és szombaton 8.00 Szent Liturgia, szombaton 17.00 
vecsernye.
Vasárnap 11 órakor Szent Liturgia.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot augusztus 12-ig (vasárnapig) 
az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-
688) , majd augusztus 13-tól (hétfőtől)a Tisza Gyógyszertár 
(Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952)látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 
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

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács a Ku-
tatópont Piac- és Véleménykutató Kft. 
segítségével a lakosság körében a bűnö-
zéssel, áldozattá válással kapcsolatos ku-
tatás sikeres megvalósítása érdekében 
adatgyűjtést folytat.
Az adatgyűjtés célja annak megállapítá-
sa, hogy az összes elkövetett bűncselek-
mény mekkora aránya marad látenciában, 
melyek a látenciában maradás okai, ille-
tőleg ezek a mutatók a 2003-as látencia-
kutatás óta hogyan alakultak.

Az adatgyűjtéshez szükséges 10.000 fő 
nevét és címét a Belügyminisztérium vá-
lasztotta ki véletlenszerű, reprezentatív 
mintavételi eljárással.
Az adatgyűjtést valamennyi kérdezőbiz-
tos a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács ve-
zetőjének aláírásával és pecsétjével ellá-
tott megbízólevél másolatának a birtoká-
ban folytatja, melyet kérelemre be kell 
mutatnia.
Az adatgyűjtésben a részvétel önkén-
tes és anonim. A kérdőívekre kapott vá-

laszok összesítve, statisztikai módszerek 
segítségével a hatályos adatvédelmi sza-
bályoknak megfelelően kerülnek feldol-
gozásra. Az eredményeket összefoglaló 
tanulmányban tesszük közzé, ezáltal az 
egyes megkérdezettek adatai semmilyen 
formában nem lesznek beazonosíthatók.
Köszönöm, hogy támogató együttműkö-
désével segíti az adatgyűjtés sikeres meg-
valósítását!

  Dr. Hatala József
                   elnök

Tájékoztató

Adatgyűjtés a látenciakutatáshoz

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik drága Édesanyánk 

Tinku Jánosné

(Gizike)
temetésén megjelentek, sírjára virágot hoztak 

és gyászunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Masinafesztivál

Hagyomány már, hogy a Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat évről-évre megrendezi a Masinafesztivált, ami nem 
csak a gasztronómiáról szól, hanem arról is, hogy a gyerekek, 
családok eltöltsenek egy vidám napot. Idén sem volt ez más-
ként, a sütés-főzés mellett a gyerekeket vidámparkkal és aján-
dékokkal várták Tiszaszederkényben. 

Mély fájdalommal tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték 

és szerették, hogy 

TóTh Előd 
életének 23. évében 

tragikus hirtelenséggel elhunyt. 
Temetése 2018. 08. 11-én (szombaton)

 10 órától lesz a polgári temetőben. 
Kérjük, kegyeletüket 

                               egy szál virággal róják le.
A gyászoló család 

Próbaüzemben a nyilvános illemhely
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

Mozgáskorlátozottak is tudják használni az illemhelyet. 

2. oldal 2018. augusztus 9.Sokféle

Egyszerű
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik 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.

Zöld ház a zöldben.



Hídfelújítás lezárással

Komppal vagy nagy kerülővel 
Augusztus elsején lezárták a kesz-
nyéteni Sajó-hidat, megkezdődtek 
a tervek szerint három és fél hó-
napig tartó felújítási munkálatok. 
Ugyanúgy érinti ez az ott élő csalá-
dokat, dolgozó embereket, gyere-
keket, mint a környékbelieket. 

A Kesznyéten önkormányzata és a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. alkotta konzorcium 279 
millió 400 ezer forint támogatásban részesült a 
Településfejlesztési  Operatív Program kereté-
ben a híd felújítására. A rekonstrukció a híd tel-
jes lezárása mellett zajlik, így a buszjáratok az 
árvíz idején megszokott  - mintegy 44 km-es - 
útvonalon (Girincs, Bőcs, Sajólád, Ónod, Mu-
hi) közlekednek. Személyautóval, gyalogosan 
vagy kerékpárral a girincsi vagy körömi komp 
használatával rövidíthető le az út. 
Sokakat érint ez a faluban, akár autóval, akár 
busszal közlekednek Tiszaújvárosba. 
- A lányom műszakol, 12 órázik - mondta Bu-
dai Zoltánné -, most így körbemegy a busszal, 
Ónod, Lád felé. Több mint egy órát kell ülni a 
buszon oda is meg vissza is. 
- Nagyon hátrányosan érint minket a lezárás - 
mondta Vadászi Szabolcs - hisz nem tudunk, 
csak körbemenni a városba, vagy komppal. Az 
asszonyék három műszakba járnak dolgozni, 
most egy órával hamarabb kell menni, és egy 
órával később jönnek haza. 
A felújítás már halaszthatatlan volt, évek óta 
kritikus állapotban van a híd. 
- Ez egy nagyon régi híd - mondta Peiker Ta-
más, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei 
igazgatója -, önkormányzati tulajdonú, rendkí-
vül rossz állapotban volt már a szerkezet, a kor-
látok, a szegély, a szigetelés, a dilatáció. Eze-
ket most mind felújítják, kicserélik, igen nagy 
munkát végeznek a kivitelezők. A munkálatok 

a tervek szerint november 15-ig tartanak, ez-
úton is kérem a közlekedők türelmét és meg-
értését. 
Alig zárták le a hidat, máris gőzerővel zajlanak 
a bontási munkálatok, hétfőre már a korlátokat 
is lebontották. 
- A kivitelező két hete már elkezdte a munkála-

tokat - folytatta a megyei igazgató - először az 
ideiglenes forgalomterelést építették ki, a szük-
séges védőkorlátokat készítették el, és most 
már nagy ütemben végzik a bontást, és hama-
rosan kezdődik a látványos felújítás. Lemarják 
a burkolatot a teljes pályaszerkezetről, meg-
tisztítják a vasbeton pályalemezt, új szigetelést 
kap a híd, kicserélik a meglévő fésűs dilatáci-

ókat vízzáró dilatációkra, a korlátokat újraépí-
tik, mederburkolást, betonvédelmet végeznek, 
kijavítják a surrantót, a lépcsőket, tényleg nagy 
volumenű munkavégzés folyik - sorolta Pei-
ker Tamás, aki hozzátette, hosszú évekre szól a 
mostani felújítás. 
Amíg a munkálatok tartanak, addig is kell köz-
lekedni. Nem csak az itt és a környéken élők-
nek, hanem a védelmi szerveknek is. A katasz-
rófavédelem tájékoztatása szerint nem a tisza-
újvárosi, hanem a szerencsi vagy a miskolci 
tűzoltókat riasztják majd ezentúl, a mentők pe-
dig Tiszalúcról érkeznek, és a rendőri jelenlét is 
folyamatos lesz. 
A buszok ugyan körbejárnak, személyautóval, 
gyalog vagy kerékpárral azonban más lehető-
ség is van átjutni a Sajón. Köröm és Muhi kö-
zött is üzemel komp, mint ahogy Girincs és Sa-
jószöged között is. Mindkét komp forgalma 
megnőtt a lezárás óta. 
Sokan választják a girincsi kompot, innen hat 
kilométerre van Tiszaújváros. A hídlezárás után 
pár nappal meghibásodott a szerkezet, ezt egy 
napon belül megjavították, hétfői ottjártunkkor 
ismét kisebb hiba adódott, ezt azonban hamar 
megoldották. 
- Mivel sokan dolgoznak Tiszaújvárosban, így 
meghosszabbítottuk a nyitvatartást - mondta a 
girincsi kompot üzemeltető Barna Attila. - Reg-

gel fél 5-től este 11 óráig üzemel a komp, na-
pi 18 és fél órában. 250 forintba kerül a haszná-
lat egy személygépkocsira egy fővel, a további 
utasok 60 forint/ fő áron kelhetnek át. Észreve-
hetően nőtt a forgalom, sokan használják ezt a 
kompot - tette hozzá. 
- Készültünk erre, hogy a forgalom egy ré-
sze Girincsen fog lecsapódni - mondta Ba-
ráth László, Girincs polgármestere -, a telepü-
lés kompátjáróját felújítottuk, elektromos csör-
lővel szereltük fel és Sajószöged önkormány-
zatával közösen a hozzá vezető utakat is javí-
tottuk, szélesítettük, takarítottuk. Szeretném 
felhívni a közlekedők figyelmét arra, hogy fo-
kozott figyelemmel közlekedjenek a települé-
sen. A komphoz levezető úton nagy a gyalo-
gosforgalom, hisz több közintézmény is van itt, 
bölcsőde, óvoda, iskola, rendelő. Ezeket általá-
ban gyalog keresik fel, így kérem az autósokat, 
hogy tényleg figyeljenek oda. 
Tavasszal még egy pontonhíd építését tervez-
ték a hídlezárás idejére, erről szóltak a hírek. 
Ennek egyik lehetséges helyszíne a girincsi 
komp nyomvonala volt. 
- Koncz Ferenc országgyűlési képviselő úr 
még a választások előtt ígéretet tett arra, hogy 
megnézi a lehetőségét annak, hogy milyen for-
mában, hol épülhet meg a pontonhíd - mond-
ta Girincs polgármestere -, a helyszín pedig ide 
esett Girincsre, a komp nyomvonalába. Ezt a 
műszaki szakemberek, a szentesi műszaki ezred 
katonái, szakemberei is jónak találták. A problé-
ma ott kezdődött, mikor megmondták, hogy ezt 
71 millió forintért csinálják meg, és működte-
tik is, hisz a katonaság nem adja át működtetés-
re a hidat. Szóba sem jöhetett, hogy ezt a girin-
csi önkormányzat állja, így nem volt, aki kifizes-

se. Hozzá kell tennem, hogy nem oldotta volna 
meg teljes egészében a problémát, mert a buszjá-
ratok nem tudtak volna átmenni a pontonhídon, 
a buszok tehát ugyanígy, Sajólád felé közleked-
tek volna - tette hozzá Baráth László. 
Szerettük volna megkérdezni Koncz Ferenc or-
szággyűlési képviselőt is arról, hogy miért nem 
készült el a pontonhíd, annak ellenére, hogy 
egyik nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy 
a híd lezárását megelőző két héten belül állnia 
kell a pontonhídnak. Az elmúlt héten e-mailen 
kerestük, kérdéseinkre azonban lapzártánkig 
nem kaptunk választ. 

                                      Fodor Petra
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279 millió forintból újul meg a kesznyéteni Sajó-híd. 

A körömi komppal Muhiba juthatunk. 

Napi tizennyolc és fél órában tart nyitva a girincsi komp. Kis képünkön Barna Attila. 

Baráth László

Peiker Tamás



A túlfogyasztás világnapja  

Fordítsuk meg a tendenciát!

Egy peches méhecske

Mindössze 7 hónap alatt el-
használtuk a Föld egy évre 
elegendő erőforrásait. 2018-
ban a tavalyinál még koráb-
bi dátumra, augusztus 1-jé-
re esett a túlfogyasztás vi-
lágnapja. A WWF Magyar-
ország arra szólít mindenkit, 
hogy tegyünk közösen azért, 
hogy megfordítsuk a tenden-
ciát, és a jövőben minél ké-
sőbb jöjjön el ez a nap.

A Global Footprint Network adatai sze-
rint idén augusztus 1-jén léptük át azt a 
dátumot, amikor az emberiség fogyasz-
tása túllépi azt a szintet, amit a Föld egy 
év alatt képes újratermelni, illetve elnyel-
ni. Tavaly ez a nap egy nappal később, 
augusztus 2-án jött el, 1970-ben viszont 
még csak december 23-án értük el a túl-
fogyasztás határát.
Ez a dátum szimbolikus: azt a hatalmas 
nyomást jelképezi, amelyet az emberiség, 
illetve az emberi tevékenység a Föld öko-
szisztémájára gyakorol. 
- Az emberek jelenlegi fogyasztásukat te-
kintve úgy élnek, mintha 1,7 Föld állna 
rendelkezésünkre, pedig csak ez az egy 
bolygónk van - mondta Antal Alexa, a 
WWF Magyarország kommunikációs ve-
zetője. - A fogyasztás mértékét tekintve 
ez egy globális átlag, ami országonként 
más és más képet mutat. Ha a világ tel-
jes lakossága úgy élne, mint a kanadaiak, 
akkor már március 18-án eljönne a túlfo-
gyasztás világnapja, Németország esetén 
ez a nap május 2-án lenne, Kínában pe-

dig június 15-én. Tavaly Luxemburg volt 
a rekorder, idén azonban Katar megelőz-
te: ha az egész emberiség olyan életmó-
dot folytatna, mint a katariak, akkor már 
február 9-én elérnénk a túlfogyasztás vi-
lágnapját. Magyarországon is jóval túl-
lépjük az ideális fogyasztási szintet, hi-
szen ha az egész világ úgy élne, mint ha-
zánkban, akkor közel kettő (1,92) Föld-
re lenne szükségünk, és már június 20-
án eljönne a túlfogyasztás világnapja. Ez 
a fogyasztási szint azonban nem tartha-
tó fenn. Társadalmunk, jólétünk és gaz-
daságunk azokra a szolgáltatásokra épül, 
amelyeket csak egészséges ökosziszté-
mák tudnak nyújtani. Természeti környe-
zetünk azonban degradálódik, sőt, össze 
is omolhat. A Föld biológiai sokfélesége 
már most rendkívüli tempóban csökken, 
az éghajlatváltozás hatásai pedig egyre 
súlyosbodnak. A túlfogyasztás világnap-
ja lényegében egy fontos emlékeztető: a 
javulás érdekében sürgős lépéseket kell 
tennie az egész világnak, beleértve az or-
szágokat és az egyéneket is. Meg kell vé-
denünk erdeinket, tengereinket és óceán-
jainkat, édesvizeinket, valamint a vadvi-
lágot, és a fenntartható fejlődés irányába 
kell lépnünk.
- Mit tehetünk?
- Számos olyan tényező van, amellyel 
csökkenthetjük ökológiai lábnyomun-
kat, és elengedhetetlen, hogy mind globá-
lis, mind nemzeti és egyéni szinten meg-
tegyük a megfelelő lépéseket - folytatta 
Antal Alexa.

- Például?
- Ha világszerte fele ennyit autóznánk, 
akkor 12 nappal kitolhatnánk a túlfo-
gyasztás világnapját. Ha az emberiség 
szén-dioxid-kibocsátását 50%-kal csök-
kentenénk, a túlfogyasztás világnapja 93 
nappal később lenne a jelenleginél. Ha 
a világon mindenki a felére csökkente-
né az élelmiszerpazarlást, és minden em-
ber annyi kalóriát fogyasztana, amennyi 
a világátlag, akkor 38 nappal később jön-
ne el a kritikus nap. Sokat tehetünk azért, 
hogy csökkentsük ökológiai lábnyomun-
kat és ezáltal hozzájáruljunk környeze-
tünk megóvásához. Fontos például, hogy 
megfelelően szigeteljük otthonunkat: a 
rosszul szigetelt falakon, tetőn, padlón 
keresztül a hő akár 50%-a is elszökhet, 
de ha csak 1 fokkal csökkentjük a fűtés 
hőmérsékletét, háztartásunk akár 300 kg 
szén-dioxidot is megtakaríthat évente. A 
közlekedésben preferáljuk a kerékpáro-
zást, gyaloglást vagy a tömegközlekedést. 
Vásárláskor ne kérjünk műanyagzacs-
kót, hanem vigyünk magunkkal vászon-
szatyrot vagy hátizsákot, és lehetőség sze-
rint válasszuk az olyan termékeket, ame-
lyek nem csomagoltak, vagy csomagolá-
suk újrahasznosítható. Fogmosás, borot-
válkozás és mosogatás közben ne folyas-
suk feleslegesen a vizet. A papírral pedig 
bánjunk takarékosan: ha nem muszáj, ne 
nyomtassunk ki mindent, ha pedig mégis 
nyomtatnunk kell, akkor a papír mindkét 
oldalát használjuk.

F.L.

Négy teli szatyorral értem haza.
Családomat várom, kedvenc finomságai-
kat készítem el nekik. Kibontva a szőlős 
zacskót, érdekes muzsika üti meg fülemet. 
Egy méhecske szorult az édes szőlőfürtök 
közé, az döngicsélt elég hallhatón. Fél-
ve szedegetem tálra kedvenc gyümölcsö-
met, meg ne sértsük egymást a kiutat ke-
reső énekesemmel.
Nem látom sehol, és síri csend! Pár perc 
után feladom a keresést, remélve, neszte-
len osont ki a nyitott ablakon.
Épp kávét melegítenék, amikor a mézes 
bögrémben ott a rovarom. Megsajnáltam 
szegényt.  
Tán azt hitte az édes illat felé repülve, 
hogy hazaért?
Minden állatkát sajnálok, még a többször 
álmomból felébresztő, szemtelen őszi le-
gyet is. Bocsánatot kérek, ha kihoz a sod-
romból, mielőtt mérgemben leütöm.
Ebben az esetben, előjött a megmentő 
énem, kihalászom a szerencsétlent bera-
gadt állapotából. Mindene mézes, szár-
nyai testéhez tapadtak, meg se moccan, 
csak csápjaival próbál jelezni: segíts!
Tányérba vizet teszek, jön a fürdetés. Fi-
noman, kis villával forgatom, ügyes a 
szentem, segít a tisztálkodásban, már 
próbálgat mászni is.
Asztalomon egy csokor virág. Ráteszem 

egy levélre, ott már otthonosabban érzi 
magát. Tovább tisztálkodik, szárnyacskáit 
is meglebegteti, egy sztárfotót még meg-
vár, majd felrepül.
És hova, Úristen! A csillár felé, a fényre! 
A kék ég helyett a villanykörtét hitte Na-
pocskának az oktalan kis rovar.
Egyéb sem kellett, fel a székre, kezemben 
egy hosszabb szál virág, próbálom meg-
menteni. Most a tűzhaláltól.
Majdnem leesem, miközben hadonászok. 

Kicsit magasabb az értelmi szintem, tá-
mad egy megmentő ötletem. Feltéve a ró-
la készült, még meleg képeket, átmegyek 
egy másik szobába, a konyhában leoltom 
a villanyt, hátha megmenekül.
Várom a fejleményeket. És lőn csoda! A 
sötét bevált, a méhecske kirepült.
Sok mindennel elmaradtam, de jó volt 
megmentőt játszani
Elvégre Homo Ludens vagyok! 

   Olgi

Tisztelt Levélíró!
Nem szokásom a Tiszaújvárosi Krónika hasábjain levelezni, de 
a Krónika ez évi 31. számában „Miért” címmel megjelent levele 
több tévedést és félreérthető információt tartalmaz, amire szük-
ségesnek látom, hogy reagáljak. 
Abban egyetértek Önnel, hogy a legnagyobb felelőtlenséget 
azok az embertársaink követik el, akik az állatokat kidobják, 
szabadon engedik, nem gondoskodnak róluk. De van egy fontos 
szempont, amelyet állatszeretetünk mellett figyelembe kell ven-
ni: a GYERMEKEK védelme. Általános iskolai tanulmányaink-
ból tudjuk, hogy ott, ahol az állatok megfelelő élőhelyet (élel-
miszert, búvóhelyet) találnak, ott élik az életüket, szaporodnak. 
És ez itt a probléma. Több városlakó eteti a gazdátlan macskákat 
a városban és az intézmények környezetében is. Az intézményi 
udvarokon délután, hétvégén nem tartózkodik senki, és az épü-
let környékére szoktatott macskák itt élnek, bujkálnak, nagyon 
gyakran ide fialnak. 
Ahogy Ön írja, a macska tiszta állat és dolgát alomba végzi, 
mi sajnos másképp tapasztaltuk, ezért is vásároltunk ponyvá-
kat, melyekkel a bölcsőde udvarán a homokozókat takarjuk. (Az 
egész udvar takarása fizikailag kivitelezhetetlen.)
Bizonyára Ön is tudja, hogy a toxoplazmózis nevű betegség 
macskaürülékkel terjed, ami ellen csak az állatok távoltartása 
véd.
A „tiszta” macskákon megtelepszik a macskabolha, amely a 
közhiedelemmel ellentétben az embert nem csípi, de lárvái hor-
dozói a galandféreg nevű betegségnek. 
Nem elhanyagolható veszély az állatok karmolása, harapása. A 
gyermekek természetükből adódóan kíváncsiak, és szeretnék 
megsimogatni a „kedves” cicákat, amelyek sajnos nem viszo-
nozzák ezt a szeretetet. Az elmúlt évben „csak” egy gondozónőt 
karmolt meg a bölcsőde udvarán tartózkodó macska, amit sike-
rült befogni, és karanténba helyeztetni. Napokig vártunk az ál-
latorvos visszajelzésére, hogy az állat nem szenved-e veszett-
ségben, mert ha igen, akkor megelőző oltásban kell részesíte-
ni azt, aki a macskával érintkezett. Ha ez kisgyermek esetében 
történik, izgalom a szülőknek a több napos várakozás, trauma a 
gyermeknek az esetleges sérülés, oltás. 
Úgy gondolom, hogy a különböző betegségeket lehetőség sze-
rint megelőzni kell és nem a gyermekek immunrendszerére 
„bízni”, hogy a kórokozók megbetegítik-e. Ezért kérek minden 
„macskabarátot”, hogy a gyermekek védelme érdekében az ál-
latokat ne etessék!
   Poropatich Péter

intézményvezető
                        Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ

kronika@tiszatv.hu

Azért!

Az   Armenia Magna Egyesület
Tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 

2018. szeptember 09. (vasárnap) 16 órakor kezdődő
 „II. Zenés Est” rendezvényére.

Helyszín: Derkovits Művelődési Központ színházterme.
Fellépnek:
- 162 éves arany fokozatú „Mezőkeresztesi Férfikórus”
- Audrey-M énekesnő
- Molnár András és barátai.

A rendezvényre a belépés díjtalan, térítésmentes jegyek 
2018. 08. 13-ától igényelhetők a 

Derkovits Művelődési Központ jegypénztárában, 
nyitvatartási időben.

Rendezvény fő támogatója: 
Tiszaújváros Város Önkormányzata.

További támogatók: Derkovits Művelődési Központ 
és a The New Brand Phoenix Kft.

A pórul járt méhecske. Aki amúgy lódarázs - tette hozzá írásához a szerző.
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Állatszeretetünknél fontosabb szempont a gyermekek vé-
delme. 

Felfaljuk a Földet, ha így folytatjuk. 

A túlfogyasztás napja egy fontos em-
lékeztető. 



Hőségbőségben

Hűsöljünk, de ésszel
Már bő egy hete tart és elő-
re láthatólag még közel egy 
hétig kell tűrnünk a trópu-
si hőséget. Az egyáltalán nem 
szokványos klíma több terü-
leten is érezteti hatását.

Sokan vallják, ebben a melegben igazán 
csak a hűs habokban lehet ténylegesen 
enyhülést találni. Nem csodálható, hogy 
a strandfürdő sok vendéget vonz.
- Részben a hőség miatt jöttem - mondta 
Strek Ferenc - másrészt meg minden hét-
főn jövök. De a hideg vízben nagyon jó 
a hűsölés.
Sokan gondolják így, hétköznap is so-
kan - tapasztalatunk szerint főleg hatá-
ron túlról érkezett vendégek - használják 
a létesítményt, ami a kánikulára tekintet-
tel hosszabbított nyitvatartással 20:15-ig 
várja a vendégeket, a pénztárak 19:30-kor 
zárnak. Mindez addig tart, ameddig a hő-
ségriasztás meg nem szűnik. Utána visz-
szaáll a normál rend.
Tiszaújvárosban a közutak folyamatos lo-
csolása mellett párakapu is enyhíti a hő-
séget. Aki azonban külsőleg nem tud-
ja hűteni magát, az belsőleg kényszerül 
rá. Van, aki a fagylaltra, van, aki egészen 
másra esküszik.
- Szerintem sok sörrel lehet kibírni ezt a 
meleget - mondja nevetve Bacsó József. - 
Persze nem csak a sör a megoldás, hanem 

a folyamatos folyadékbevitel, a sok für-
dés, mosakodás, és ha van, akkor a lég-
kondicionáló.
Nem csak az emberek, a város is túlhevül 
ilyenkor. A Városgazda Kft. igyekszik el-
viselhetővé tenni mindenki számára a hő-
séget
- Egy 5 köbméteres tartálykocsi locsolja 
az utakat napi 13-15 alkalommal - mond-
ja Krajnyák László, a Tiszaújvárosi Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. műszaki vezető-
je. - Tehát 60-70 köbméter vizet juttatunk 
ki a kijelölt utakra minden nap.
A növényzetet sem hagyják szárazon. A 
kihelyezett virágokat naponta locsolják. 
De mindezt emberek végzik, akik ugyan-
csak szenvednek a hőségtől.
- A dolgozók nagy része kint, a szabad te-
rületeken dolgozik - magyarázza Kraj-
nyák László. - Számukra 15 percenként 
biztosítjuk a pihenőidőt, illetve 14-16 fo-
kos ásványvizet adunk nekik folyamato-
san.
A kánikulában természetesen több ivóvíz 
fogy az átlagosnál, ennek mértékéről az 
Észak-magyarországi Regionális Vízmű-
vek Zrt. a következő tájékoztatást adta.
„Az elmúlt napok víztermelési adatait te-
kintve egy átlagos hőmérsékletű naphoz 
viszonyítottan a szolgáltatási területün-
kön nagyságrendileg 10 %-kal emelke-
dett a vízfogyasztás. Július utolsó napjai-
ban, a hőségriasztás idején a termelésünk 
megközelítette a 63.400 m3/nap mennyi-
séget.”
A hőség nem játék. Gyakorlatilag min-
denkit megvisel az extrém meleg, a kü-
lönbség az, hogy ki, milyen egészségi ál-
lapotban van. 
- Mind az egészségeseknek, mind a be-

tegeknek nagyon kell figyelni, különös-
képpen a gyermekeknek, illetve a sporto-
lóknak - mondta Koczákné Vincze Katalin 
mentőtiszt. -  Akik vérnyomáscsökken-
tőt szednek, azoknak  különös figyelem-
mel kell lenniük arra, hogy a nagy me-
legben az erek kitágulnak, így ez vérnyo-
máscsökkenést idézhet elő, ezért a házi-
orvosokkal külön meg kell beszélni, hogy 
esetleg kell-e módosítani a gyógyszersze-
désen.
Ugyancsak fontos, hogy mind az egész-

ségesek, mind a betegek pótolják az iz-
zadással elvesztett folyadékot és ásvá-
nyi sókat. Ez utóbbiak pótlására nagyon 
jó vény nélküli szereket lehet vásárolni a 
patikákban. 
Ha klímázunk, azzal is óvatosan kell bán-
ni, mert a nagy külső és belső hőmérsék-
letkülönbségnek a vége akár tüdőgyulla-
dás is lehet. 
Tehát hűtsük magunkat, de csak ésszel. 
Szükségünk is lesz rá, mert a kánikula 
az előrejelzések szerint a hét végéig még 
biztosan kitart. 

borza
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A növényzet sem marad víz nélkül. 

Nyitva van a párakapu, csak bújjatok rajta!

Naponta 60-70 köbméter vizet locsolnak a kijelölt utakon. 

Vízben, vízparton lehet leginkább kibírni a hőséget. 

Tíz százalékkal emelkedett a vízfo-
gyasztás. 

Ballagási tablók
A tiszaújvárosi nevelési intézmények végzős osztályainak bal-
lagási tablóiból rendeztek be kiállítást a Derkovits Művelődé-
si Központ Derkó MiniGalériájában. A látogatók a „hagyomá-
nyos” tablók mellett számos egyedi, kreatív „alkotást” is láthat-
nak az aulában, illetve a félemeleten. A rendhagyó tárlat augusz-
tus 21-éig tekinthető meg az intézmény nyitvatartási idejében.



Göngyölt karaj és sült fogasfilé volt a nyerő

Gasztrofesztivál a Tisza-szigeten 
Idén is több ezer vendége volt a Ti-
szaújvárosi Halászléfőző Feszti-
válnak. A főzőversenyre több mint 
százféle ételt neveztek a csapa-
tok, már kora délelőtt elkezdődött 
a gasztrofesztivál. Nem csak jó-
kat enni és inni lehetett ezen a na-
pon itt, hiszen a fesztivál ugyanúgy 
szólt a kultúráról, a családi prog-
ramokról és a koncertekről is. 

Élmények, kalandok, ízek és illatok várták 
egész nap a halászléfőző fesztivál vendégeit. A 
színpadi programok sorát a Derkovits Fúvósze-
nekar és Majorette csoportok műsora nyitotta, 
majd következett a hivatalos megnyitó a zsű-
ritagokkal és a rendezvény fővédnökével, Bráz 
György polgármesterrel. 
- A nyár mindig a szórakozásé, a pihenésé - 
mondta Bráz György -, és ez a mai is egy ilyen 
alkalom. Örülök annak, hogy ismét találkozha-
tunk itt a szigeten és bemutathatjuk Tiszaújvá-
rosnak ezt az arcát is. Ha valaki megkérdezi, 
hogy mi az érdekessége ennek a városnak, ak-
kor az lehet, hogy a város 52 éves, de a telepü-
lés több mint 750. Ez a város Tiszaszederkény 
néven lett város. Tiszaszederkény pedig kötő-
dik a Tiszához, ehhez a természeti csodához. 
Itt, a Tisza-szigeten nagyszerű rendezvényeket 
lehet tartani, nagyszerű emberekkel és ez a mai 
is egy ilyen alkalom - mondta. 
Több mint ötven csapat mintegy száz étellel 
nevezett a főzőversenyre, két kategóriában, hi-
szen külön értékelték a hal- és a tájjellegű éte-
leket. A főzők utcájában már kora délelőtt nagy 
volt a nyüzsgés, tüzet gyújtottak, aprítottak, 
szeleteltek a szorgos kezek. Nem csak az ízek-
re, a látványra is sokan ügyeltek, így a Város-
gazda csapata is, akik gyönyörű virágokkal dí-
szítették a sátrukat. 

- Disznótoros káposztát főzünk falusi módra - 
mondta Jurák László -, gerslivel és jó sok hús-
sal, azt szereti a nép. Kétszáz adag készül most, 
minden évben eljövünk ide, főztünk már bab-
gulyást és halászlét is. 
Göngyölt sertéskaraj készült Luci Feriéknél, ők 
sem először fesztiváloznak. Kicsi a csapat, jó a 
hangulat, sokat készültek a mai napra. 
- Csirkemájjal, gombával, baconnel töltöttük 
meg a karajt - mondta Veres István -, az egészet 
pedig baconbe tekertük. Hercegnőburgonyával 
és áfonyamártással kínáljuk. Otthon már kipró-
báltuk, kikísérleteztük ezt a receptet, e nélkül 
nem jövünk versenyezni. 
Tokaji Marcell neve bizonyára ismerős a tisza-
újvárosiaknak. A fiatalember szeret és tud is 
főzni, most épp palacsintát süt, megbolondítva 
némi chilivel a tésztát. Marcell két éve indult 
először főzőversenyen, díjak, oklevelek sora-
koznak most a főzőhelynél, s fejben már kész 
a versenyétel is. 
- Gravlaxot csinálok harcsából - mondta Mar-
cell -, köretnek pedig édesburgonyát és cékla-
csipszet mellé. Szeretek kísérletezni a konyhá-
ban, ezt az ételt is otthon találtam ki. Szeretnék 
szakács lenni, nagyon szeretek főzni - mondta. 
Több munkahelyi közösség is nevezett a ver-
senyre, így a Tisza Automotive munkatársai is, 
akik először jöttek el a fesztiválra. 

- Egy üzemben dolgozunk - mondta Kalocsai 
Péter -, most úgy döntöttünk, hogy eljövünk, 
kipróbáljuk magunkat. Sűrűn járunk össze a 
munkán kívül is, jó a csapat, összetartóak va-
gyunk. 
- Csirkecombot és csirkemellet is sütünk - tette 
hozzá Farkas Sándor -, és persze halászlevet is 
készítünk. A család fogta a halat, mi pedig szí-
vünket-lelkünket beletesszük. 
Tiszai halból főznek halászlét a tiszadobiak is. 
Öt éve elvitték a főzőhelyek legszebbjének já-
ró különdíjat, most sem szerettek volna alulma-
radni, pavilonokat építettek, díszítettek.  Sül a 
kárász, készül a halgombóc, az asszonyok pe-
dig túrós és hagymás cinkét készítenek. 
- A főtt krumplit liszttel törjük fel, és külön-
böző formában szervírozzuk - mondta Berta-

lan Lászlóné Ilike, a Tiszadobi Napsugár Óvo-
da vezetője -, sült szalonnával, pirított hagymá-
val és nagyon finom tiszadobi túróval, tejföllel. 
Mi ápoljuk a hagyományokat a gasztronómia 
területén is, amit szüleinktől, nagyszüleinktől 
tanultunk, szeretjük a paraszti ételeket. Az egy-
szerűen elkészíthető, laktató ételeket. 
Mangalica kolbászt és szalonnát kóstoltunk a 
Fiatalok csapatánál, a főzéssel itt még várnak 
egy kicsit, hisz hamar elkészül a versenymenü. 
Kora délután már sorra érkeznek a zsűri elé az 
ételek, így Horváth Sándoré is, aki bőrén sült 
fogasfilét készített, hozzá zöld spárgát párolt, 
gorgonzola sajtból készült a mártás, a díszítés 
pedig pár szem gránátalma. 
- Harmadik éve vagyok itt - mondta Horváth 
Sándor -, az első évben még nem versenyez-
tem, tavaly már igen, és ezen felbuzdulva dön-
töttem úgy, hogy idén is megpróbálom. Nagyon 
jó hely ez arra, hogy kipróbáljuk magunkat - 
mondta. 
Közben a színpadon is zajlottak az események, 
előbb a Pántlika és Kisbocskor néptáncegyüt-
tesek mutatkoztak be, őket Nótár Mary, a Ham 
ko Ham és a Mulatós Menyecskék követték. 
Kora délután a kisszínpad és környéke is meg-
telt élettel, zenés gyermekműsorok és stand 
up comedy várta a látogatókat. A Tiszán pedig 
idén is lehetett sárkányhajózni, ez a program is 

népszerű volt a gyerekek és a felnőttek köré-
ben egyaránt. 
- Nagyon jó volt a sárkányhajózás - mondta Ta-
kács Lili - most először próbáltam ki. Akkor 
kellett evezni, mikor szólt a dob, nem volt ne-
héz. 
A népi játszótér is sokak kedvence volt, csak-
úgy, mint a mini vidámpark, dodzsemmel, kör-
hintával, ugráló várral. 
- Délutánra jöttünk ki a gyerkőccel - mondta 
Szabó Krisztina -, megvártuk, hogy jobb idő le-
gyen. Eddig minden nagyon tetszik. A koncer-
tek és a játszótér is. A párom külföldön dolgo-
zik, amikor alkalmunk van, eljövünk ide, igazi 
családi program ez. 
Délután négy órakor elérkezett az eredmény-
hirdetés ideje. A főzőcsapatokat Csetneki Lász-
ló, a Szabadtűzi Lovagrend Nagymestere mél-
tatta, s néhány jó tanáccsal is ellátta a verseny-
zőket. 
- A piros őrölt paprika másfél óra főzést bír ki, 
utána megkeseredik - mondta - , így a pacalba, 
a marhába ne tegyük bele előre, majd csak a vé-
gén, az utolsó húsz percben, így megtartja szí-
nét és ízét is. Sokan a halászlébe és a pörköltbe 

is sok hagymát tesznek, egy kiló húshoz azon-
ban maximum húsz dekát tegyünk, különben az 
étel édes lesz. Ne vegyük félvállról a főzést, be-
csüljük meg az ételt, kellő tisztelettel nyúljunk 
a nyersanyagokhoz - tette hozzá. 
A tájjellegű ételek kategóriájának győztese a 
Luci Feri csapata lett, a második helyen az Új-
városi betyárok végeztek, míg a harmadik a Li-
la akác együttese lett. Hét aranyérem követke-
zett ezután, a halételek kategóriájában. A halé-
telek legjobbjait elkészítők 150, 100 és 50 ezer 
forintos díjazásban részesültek. A Fakanál ör-
dögei a harmadik helyen végeztek, a második 
a Sörsziget együttese lett egy szegedi halászlé-
vel, az első pedig a Fiatalok csapata, ők meg-
kapták az Európai Borlovagrend Magyarorszá-
gi Konzulátusának különdíját is. 
- Még most sem fogtam fel - mondta az ered-
ményhirdetés után Horváth Sándor -, nagyon 
örülök az első helyezésnek. Ezek után biztos 
vagyok benne, hogy jól sikerült az étel, sem-
mit nem változtatnék rajta. Holnaptól pedig 
már azon gondolkodom, hogy jövőre mit ké-
szítsek - mondta. 

                                    Fodor Petra

6. oldal 2018. augusztus 9.Kulináris

Nem csak kulináris élmények várták az embereket, koncerteket is rendeztek. 

Horváth Sándor a győztes étel készítése közben. Kis képünkön a kész fogás. 

Cinkét főznek a tiszadobi asszonyok. 

Sándor és Péter a Tisza Automotive csapatát erősítették. 

Nótár Mary volt az egyik sztárvendég. 



Cigányzene új köntösben

Vagyunk, akik vagyunk 
A Tiszaújvárosi Halászléfő-
ző Fesztivál egyik sztárven-
dége a Ham ko Ham együttes 
volt. Az autentikus cigányze-
nét játszó fiatalok most sem 
hazudtolták meg magukat, 
igazi közönségsikert arattak.

A Ham ko Ham hat éve alakult, az együt-
tes négy tehetséges fiatalból áll, 2016-ban 
egészen a döntőig meneteltek az egyik 
tehetségkutató műsorban, idén pedig A 
Dalban tűntek fel. A szabolcsi fiatalokból 
álló csapat a cigányzenére épít. Rézmű-
ves Márkó, Rétháti Salamon, Balázs Le-
vente és Ábri Csaba alkotja az együttest, 
látszik rajtuk, hogy imádják, amit csinál-
nak, ahogy a közönség is megőrül értük. 
Nem csak cigányzenét játszanak, mai slá-
gereket is újragondolnak, és beépítik mű-
sorukba. 
- A közönségért mindent - mondta a kon- cert után Rézműves Márkó énekes -, ha 

szeretnek minket, rajonganak értünk, 
megőrülnek értünk, akkor ezt mi viszo-
nozzuk. Szeretjük, imádjuk őket, minden 
megteszünk értük, ha kell, megőrülünk a 
színpadon. 
- Mikor és hogyan kezdődött a Ham ko 
Ham története? 
- Biriben, a Dankó Pista iskolában kezd-
tük el ezt az egészet. Tíz, tizenegy tagból 
állt akkor az együttes, volt táncosunk, gi-
tárosunk, több énekes, kannás. Aztán saj-
nos szétváltunk, de így a srácokkal fenn-
maradtunk. Emlékszem, a legelső fellé-
pésünk Nyírbátorban volt, Volán járattal 
mentünk oda és a buszon azon gondol-
kodtunk, hogy mi is legyen a nevünk, hisz 

voltunk mi már csillagok, meg minden-
félék. Akkor valaki azt mondta, hogy va-
gyunk, akik vagyunk, ez cigány nyelven 
pedig ham ko ham, így ez lett a nevünk. 
Ez mindenkinek tetszett, megmaradt. 
- A hagyományok ugyanúgy megjelennek 
a koncerten, mint a mai popzene. Már a 
kezdetektől tudatos ez a kettősség? 
- Mindenképpen azt akartuk, hogy az au-
tentikus cigányzene megmaradjon. De 
ahogy elkezdünk fellépésekre járni, és be-
csempésztünk egy-egy feldolgozást, amit 
modernizáltunk a magunk módján, azt ta-
pasztaltuk, hogy ráharaptak az emberek. 
Így úgy döntöttünk, hogy legyen meg a 
cigányzene, de játsszunk mai dalokat is. 

                     Fodor Petra

Pa-Dö-Dő jubileumi koncert

Harminc év színei
A Pa-Dö-Dő élő koncert-
je zárta a Tiszaújvárosi Ha-
lászléfőző Fesztivált. Jóval 
a koncert előtt itt volt már 
a stáb, a zenészek, a tánco-
sok, Györgyi és Mariann is. 
Nézelődtek, ettek-ittak, szét-
néztek a Tisza-szigeten. Ma-
gukba szívták a hangulatot, 
hogy még jobb legyen az esti 
Pa-Dö-Dő koncert. Akik kint 
voltak, nem csalódtak. 

- Harminc éve, 1988-ban alakult a Pa-
Dö-Dő. Milyenek voltak a kezdetek? 
Falusi Mariann: Nagyon távoliak, már 
nem is emlékszünk rá. Nagyon jó időszak 
volt, hősies volt, akkor még nem ilyen 
volt a környezet, nem voltak ilyen szín-
padok, de akkor is nagyon jó volt. Emlék-
szem, egy nyáron háromszor is megkerül-
tük a Balatont. Nagyon sok lehetőségünk 
volt fellépni, most már teljesen más a ze-
nei világ. 
Lang Györgyi: Tele voltunk kis művelő-
dési házas fellépésekkel, teljesen más volt 
a rendszer. Mindig mindenki vitte magá-
val a saját hangosító felszerelését például. 
- Mekkora vihart kavartatok annak idején 
a színeitekkel, megjelenésetekkel? 
Lang Györgyi: Ezt a nézőktől kéne meg-
kérdezni. Sokan azt hitték,direkt vagyunk 
ilyen kövérek, hogy kék a hajunk, direkt 

vagyunk szakadt ruhában meg ilyen szí-
nesek. De azért tetszett nekik, pedig nem 
volt stylist, aki megálmodta volna ezt, mi 
meg baromi sok pénzért megvettük. 
Falusi Mariann: Akkor ez tényleg me-
rész volt, mert nem volt divat. Mi saját 
magunk voltunk, mi így öltöztünk a hét-
köznapokban is, és ez így volt a színpa-
don is. Ez azért eléggé önazonosnak tű-
nik, mert még most harminc év után is 
ilyenek vagyunk, ezzel elég jól be lehet 
azonosítani bennünket. 
- Manapság ez még jellemző? Nehezebb 
ma ezen a pályán?

Falusi Mariann: Néha rossz érzésem tá-
mad, hogy egy tehetségkutatóban egy fi-
atal milyen lehetőségeket kap, de ekkor 
mindig azt mondom magamnak, hogy bár 
mi nem kaptunk ilyet, de ki mondhatja el, 
hogy öt-hat év múlva még működik. Az 
egyik legkedvesebb szórakozásom, hogy 
megkérdezem az embereket, hogy mon-
dom már xy-tól egy slágert, de soha sen-
ki nem tud. Régen volt egy út, amit vé-
gig kellett járni. És az szépen vezet előre, 
nem úgy van, hogy megkapsz mindent, 
mert onnan nagyot lehet zuhanni. Nagyon 
kevesen vannak, akik ezt képesek tartó-
san és következetesen végigcsinálni. Ha 
veszünk például egy Rúzsa Magdit, ak-
kor látjuk, hogy amikor ő győzött, utá-
na lement a földszintre és elkezdte magát 
szépen lassan felépíteni, és ehhez igénybe 
vett egy zseniális menedzsert. De sokan, 
akik jó eredményeket érnek el az ilyen-
olyan műsorokban, már sehol sincsenek, 
mert nem tették meg ezeket a lépéseket. 
Ez egy szakma, amit marhára komolyan 
kell venni és komolyan kell csinálni. Ez 
nem csak arról szól, hogy csinálsz egy 
klassz bulit, előtte és utána is sok-sok óra 
gyakorlás és próba kell. 
Lang Györgyi: Szóval most a nehezebb. 
Akkor könnyebb volt. Nem volt letöltés, 
muszáj volt lemezt venni, bakelitet. 

Fodor Petra

A Tisza TV műsora
Augusztus 9., csütörtök 

9:00 Hétről-Hétre: Lezárták a kesznyéteni hidat - Tisza-
újvárosi Halászléfőző Fesztivál - Hőségben - Születésna-
pi strandfesztivál - Margaret Island koncert - Tízéves a TIK 
- Tabuk nélkül a párkapcsolatról - Közelmúlt  (A műsor a 
szerdai adás ismétlése)

Augusztus 13., hétfő
18:00 Sporthétfő: a TFC Tiszaújváros - Debrecen NB III-as 

labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről 
Augusztus 15., szerda

18:00 Héthatár: Közeleg a szeptember - Nyáresti korzó - 
Sport
18:15 Hétről-Hétre: Egy este a parkban - Közelmúlt

TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ
NYÁRI NYITVATARTÁS

A Derkovits Kulturális Központ
Tiszaszederkényi Művelődési Háza 

AUGUSZTUS 31-ig 
SZOMBATI  NAPOKON ZÁRVA TART!

7. oldal2018. augusztus 9. Kultúra

Harminc éve a színpadon. 

Akik  kint voltak, nem csalódtak. 

Szabolcsi fiatalokból állt össze a csapat.

Rézműves Márkó

Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Kertstílusok – kamarakiállítás
Helyszín: a könyvtár földszintje
A kiállítás szeptember 7-ig látható.
Hétfőtől péntekig, minden nap
Játszóház 
A Gyermekkönyvtárban található társasjátékok, színezők 
nyitvatartási időben bármikor igénybe vehetők. 
Augusztus 14. (kedd) 10.00 óra
Papírszínház bemutató a Gyermekkönyvtárban
Augusztus 16. (csütörtök) 10.00 óra
Kézműves foglalkozás a Gyermekkönyvtárban
Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Augusztus 14. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit
Eszközöket – fonalat, horgolótűt – mindenki magának biz-
tosít.
Bárki, bármikor bekapcsolódhat!



Zöld növényi hulladék
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld 

növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.) 

házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a 33 héten 2018. 

augusztus 16-án (csütörtökön) végzi el.

A hulladékgyűjtő zsákokat az érintett városrészekben kiosz-

tották, de a zöld növényi hulladék jelöletlen zsákokban is ki-

helyezhető az átadási pontokon.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Üveghulladék begyűjtése
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy Tisza-
újváros családi házas övezeteiben (Kertváros, Tiszaszeder-
kény, Tisza-part városrész) az üveghulladékok házhoz menő 
begyűjtését a közszolgáltató 2018. augusztus 20-án (hétfőn) 
végzi el.
Az üveghulladék a gyűjtés napján 7 óráig bármilyen egyéb 
átlátszó hulladékgyűjtő zsákban is kihelyezhető. A gyűjtő-
zsákban az ép, egész sörös-, boros-, pezsgős-, befőttes-, és 
egyéb öblösüveget lehet gyűjteni.
A zsákban nem helyezhető el 
- nem csomagolási üveghulladék - síküveg,
- ablaküveg,
- szélvédőüveg,
- zuhanykabin üveg,
- törött öblösüveg,
mert a szolgáltató ezeket a hulladékokat nem szállítja el!

Tiszaújvárosi 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

Tisza úti vásár 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár 

következő időpontja 2018. augusztus 10. (péntek).

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. üzemeltető

Változott
az ügyfélfogadási rend

Tiszaújvárosi Járási Hivatal Kormányablak
(Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.)

Ügyfélfogadás 2018. augusztus 6-ától 
Hétfő:   07:00 – 17:00
Kedd:   08:00 – 14:00
Szerda:   08:00 – 17.00
Csütörtök:  08:00 – 18:00
Péntek:   08:00 – 14:00

Első lakáshoz jutók 
pénzügyi támogatása

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 17/2015. 
(VI.01.) önkormányzati rendelete alapján a 3. bírálati időszak-
ban (2018. június 1. - 2018. július 31.) az alábbi kérelmező ré-
szesül első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásában

  Bráz György
    polgármester

Név A vissza-
térítendő 
támoga-

tás össze-
ge E Ft 

A vissza 
nem téríten-
dő támoga-
tás összege 

E Ft

Vásárolt ingat-
lan címe

Pummer Attila 600 350 3580 Tiszaúj-
város, Rákóczi 

u. 52.
A kérelmező-

nek megállapí-
tott összeg

600 350

Maradvány 
összesen

12 900 13 650

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

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
TÓTH SÁNDOR
kompenzációs listán 

mandátumot szerzett képviselő
2018. augusztus 15-én (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.

              Polgármesteri Hivatal

8. oldal 2018. augusztus 9.Hirdetmények



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-
gásszervi, érzékszervi, értelmi vagy be-
szédfogyatékos, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozot-
tan fogyatékos, autizmus spektrum zavar-
ral vagy egyéb pszichés fejlődési zavar-
ral küzd; három vagy több kiskorú, illetve 
eltartott gyermeket nevelő családban él; 
nagykorú és saját jogán iskoláztatási tá-
mogatásra jogosult; rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesül, vagy a 
gyermekvédelmi gondoskodás keretében 
nevelésbe vett vagy utógondozói ellátás-
ban részesül), illetve ingyenes tanköny-
vellátásban (1-9. évfolyamos tanulók) ré-
szesülnek. 
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

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 
1 fő konyhalány munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikö-
téssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent a közétkeztetésben szerzett tapasztalat 
Feladatok: 
• a szakács útmutatásai szerint, annak ellenőrzésével végzi fel-
adatát
• a nyersanyagok szakszerű előkészítése
• a helyiségek takarítása (takarítási ütemterv alapján)
• mosogatás, fertőtlenítés
• a hulladék eltávolítása, összegyűjtése és tárolóba helyezése
Bérezés: az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazot-
tak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. 
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CX-
CV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végre-
hajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet hatá-
rozza meg.
Munkaidő a napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet
• önéletrajzot
• bizonyítványmásolatot
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
• a borítékon fel kell tüntetni az 1148/2018. számot
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 08. 23.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 08. 27.
Az állás betölthető: 2018. 09. 01.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intéz-
ményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: 06-49/548-308

Kósa-Tóth Zoltán
igazgató

Pályázati felhívás

Konyhalány 
munkakör
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Pályázati felhívás

Karbantartó munkakör
A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. pályázatot hirdet 1 fő karbantartó munkakör betöl-
tésére.
Pályázati feltételek:
• alapfokú végzettség,
• „B” kategóriás jogosítvány,
• számítógép felhasználói szintű ismerete,
• egészségügyi alkalmasság,
• büntetlen előélet,
• önálló, precíz munkavégzésre való hajlandóság.
Előnyt jelent:
• hangtechnikai eszközök ismerete, hangosításban szerzett tapasztalat.
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai, fényképes önéletrajzot,
• bizonyítványmásolatokat.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 24.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Személyesen a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft székhelyén (3580 Tiszaújváros, Teleki 
Blanka út 6. sz) munkanapokon 8-16 óra között. 
• Elektronikus úton a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu e-mail címen
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. szám alatti címre
A munkakör az elbírálást követően betölthető.

Takarító munkakör
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót TAKARÍTÓ
munkakör betöltésére.
Részmunkaidős - heti 20 óra - közalkalmazotti jogviszonyban, határozatlan időre történő fog-
lalkoztatásban, 3 hónap próbaidő kikötésével. 
Munkaidő beosztása heti váltásban 05.00 - 09.00, illetve 18.00-22.00-ig.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
Jelentkezési anyag tartalma:
- részletes szakmai önéletrajz
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bírálóbizottság minden tagja meg-
ismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint.
- Beérkezési határidő 2018. augusztus 15.
- Az állás betölthető: elbírálás után azonnal.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Tiszaújváros, Bethlen 
Gábor út 11-13. 3580. 
- Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát: 50185-3/2018 , valamint a 
munkakör megnevezését: „takarító”.

Nagyné Kántor Judit
 főigazgató 

Gondozó munkakör
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (cím: 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot 
hirdet 1 fő részére gondozó munkakör betöltésére.
Feladatai: 
- szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása (házi segítségnyújtás) 
A jogviszony időtartama: 
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés 4 hónap próbaidő kikötéssel
Pályázati feltételek: 
- középfokú végzettség
- szociális gondozó és ápolói végzettséget (OKJ) igazoló bizonyítvány 
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz 
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- bejegyzés mentes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (4) és (5) 
bekezdéseinek megfelelően 
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati       eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez,
Bérezés: 
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményvezető-
höz kell eljuttatni a Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben 
felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 2252/2018., valamint a munkakör megneve-
zését: szociális gondozó. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyil-
vánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2018. augusztus 24.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-es te-
lefonszámon lehet.

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 ápo-

ló (OKJ 54723) és szakács mun-

katársakat keresünk. Érdeklődni a 

49/542-064-es telefonszámon lehet. 

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. 

Iroda kiadó
Tiszaújváros városközpontban. 

Földszinti, külön bejáratú, 

bútorozott, 

két iroda+előtér+WC.

Érd.: +36 30 915 4451
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A Sportcentrum 
eseményei   
Augusztus 10. (péntek)

Labdarúgás
16.00 FCT - Onga U17 edzőmérkőzés   
    Füves pálya
18.00 FCT - Onga U19 edzőmérkőzés   
    Füves pálya

Augusztus 11. (szombat)
Labdarúgás
17.00 FCT - DEAC bajnoki mérkőzés   
    Centerpálya

Kajak-Kenu

Korosztályos bajnokság után
Az elmúlt hétvégén rendez-
ték a serdülő, ifjúsági és U23-
as magyar bajnokságot Szol-
nokon, ahol ismét sok értékes 
bajnoki pontot gyűjtöttek a 
tiszaújvárosi vízi sportegye-
sületek. 

A jó eredményeknek köszönhetően vár-
hatóan újabb versenyzőik lesznek váloga-
tottak, valamint többen kivívták a jogot a 
szeptemberi, Lengyelországban megren-
dezend, Olimpiai Reménységek Verse-
nyén való részvételre is. 
A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkány-
hajó Egyesület eredménylistája:
NC-1 U15-16 200 m: 8. Erős Kinga, NC-
1 U23 200 m: 2. Bragato Giada , NC-1 
U16-17 200 m: 4. Meczkó Viktória, NC-
2 U23 200 m: 3. Meczkó Viktória - Bra-
gato Giada, C-1 U15 200+2000 m: 7. Kő-
szegi Ákos, C-1 U15 1000 m: 8. Kősze-
gi Ákos, NK-1 U15 1000 m: 9. Kanyó 
Viktória, NC-1 U17-18 500 m: 7. Mecz-
kó Viktória, NC-1 U23 500 m: 2. Braga-
to Giada, NC-2 U23 500 m: 1. Bragato 
Giada- Kisbán Zsófia (LSE), NC-2 U17-
18 500 m: 4. Meczkó Viktória - Mannhe-
im Melitta, NC-2 U 15-16 500 m: 3. Erős 
Kinga - Mannheim Melitta, C-1, NK-1, 
K-1 3×200 m vegyes váltó: 1. Kőszegi 
Ákos - Kanyó Viktória - Galgóczi Olivér, 
2. Nagy Anna - Seres Laura - Fialka Ta-
más, NK-1 U15 2000 m: 3. Kanyó Viktó-
ria, NC-1 U15-16 2000 m: 5. Nagy Anna, 

9. Erős Kinga, K-4 serd. lány 1000 m: 3. 
Kovács Gréta - Tóth Nóra - Murvai Lú-
cia - Horváth Maja, 6. Tóth Zsófia - Zöldi 
Csenge - Makrányi Gréta - Seres Laura, 
K-1 3x200 m vegyes váltó: 2. Seres Lau-
ra - Fialka Tamás, K-4 női ifi 4000 m: 3. 
Seres Laura - Makrányi Gréta, K-4 serd. 
lány 500 m: 5. Tóth Zsófia - Seres Lau-
ra - Zöldi Csenge - Makrányi Gréta, K-1 
serd fiú 3x200 m váltó: 6. Pribelszki Máté 
- Balogh Dénes - Fialka Tamás, K-1 serd 
lány 3x200 m váltó: 6. Tóth Zsófia - Zöl-
di Csenge, Makrányi Gréta 
K-4 serd. fiú 1000 m: 9. Pribelszki Má-
té - Kórik Ákos -Balogh Dénes - Fialka 
Tamás, K-2 serd lány 2000 m: 12. Tóth 
Zsófia - Zöldi Csenge, K-4 serd fiú 2000 
m: 13. Kórik Ákos - Pribelszki Máté - Ba-
logh Dénes - Fialka Tamás, K1 serdülő le-
ány U15 1000 m: 1. Máró Anna, K1 ser-
dülő U15-16 3x200 m: 1. Máró Anna- 
Kovács Emese- Márton Tünde, K1 női 
ifjúsági U17-18 3x200 m: 1. Kovács Mir-
till - Gáspár Emese - Gábor Netta, K2 női 
ifjúsági U17-18 500 m: 2. Kovács Mir-
till - Pazár Anna Luca (Tatai Hody), K1 
serdülő leány U15 500 m: 2. Máró Anna, 
5. Kovács Emese, K2 női ifjúsági U17-
18 200 m: 2. Kovács Mirtill - Pazár An-
na Luca (Tatai Hody), 9. Gáspár Emese – 
Gábor Netta, K2 serdülő leány 1000 m: 2. 
Márton Tünde - Kovács Emese, K1 ser-
dülő leány 2000 m +200 m: 2. Máró An-
na, 5. Kovács Emese, K2 férfi U23 1000 

m: 3. Béke Kornél - Mayer Keán (Gra-
boplast Győr), K1 férfi U23 500 m: 4. Bé-
ke Kornél, K1 serdülő leány U15 2000 m: 
5. Márton Tünde, K1 férfi U23 1000 m: 
6. Béke Kornél, C1 férfi ifjúsági U17-18 
500 m: 7. Kőszegi Milán, K1 férfi ifjúsá-
gi U17-18 4000 m: 7. Berkes Viktor, K2 
női ifjúsági U17-18 1000 m: 7. Gáspár 
Emese - Kovács Mirtill, K1 serdülő fiú 
U15 2000 m+200 m: 7. Galgóczy Olivér, 
K1 férfi ifjúsági U17-18 1000 m: 8. Ber-
kes Viktor, K1 férfi U23 200 m: 8. Mann-
heim Krisztián, K2 férfi U23 200 m: 8. 
Mannheim Krisztián- Béke Kornél, C1 
férfi ifjúsági U17-18 4000 m: 9. Kősze-
gi Milán.
A Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület ered-
ménylistája:
K-4 Férfi U-17-18 1000 m: 7. Kovács 
Vendel, Pásztor Dániel, Dudás Csongor, 
Krajnyák Bálint, K-4 Férfi U-17-18 4000 
m: 8. Kovács Vendel, Pásztor Dániel, Du-
dás Csongor, Krajnyák Bálint, K-1 Férfi 
U -17-18 3x200 m váltó: 5. Varga Béla, 
Dudás Csongor, Pásztor Dániel, K-2 Női 
U-15 2000 m: 12. Vitos Zsófia - Tóth Esz-
ter, K-2 Női U-15 1000 m: 9. Tóth Esz-
ter - Molnár Bernadett, K-1 Női U-17-
18 3x200 m váltó: 8. Gulyás Fanni, Vitos 
Zsófia, Molnár Bernadett, K-4 Női U-17-
18 4000 m: 3. Gulyás Fanni, Molnár Ber-
nadett, Makrányi Gréta, Seres Laura, K-1 
Férfi U-17-17 4000 m: 31. Varga Béla. 

Labdarúgás

Egygólos vereség a szezonnyitón
A felkészülési mérkőzésen 
alaposan elpáholt Eger ellen 
lépett pályára a 2018-19-es 
bajnoki szezon első találkozó-
ján az FC Tiszaújváros az NB 
III Keleti csoportjában. Né-
hány hete a felkészülés része-
ként magabiztosan legyőzte a 
hevesi megyeszékhely csapa-
tát alakulatunk, most - némi 
meglepetést szolgáltatva - a 
TFCT alulmaradt.

Eger - Tiszaújváros 2 - 1 (0 - 0) 
Eger: 400 néző. Vezette: Somogyi (Zsá-
kai, Dobos)
Eger SE: Tajti – Debreczeni, Lakatos B., 
Pataki, Lőrincz,  Galambosi, Vajda (Rjas-
kó), Titkó (Bohus), Gresó (Busai), Farkas 
K., Fekete V. 
TFC Tiszaújváros: Tóth Cs. – Nagy P. 
(Lipusz), Burics, Hussein (Molnár M,), 
Bussy – Illés G., Kertész, Papp P., Lippai 
T., Orosz M. – Nagy D. (Faggyas) 
47. perc: A második félidő második per-
cében szögletet rúghatott a hazai csapat. 
A sarokrúgásra Lakatos érkezett és kö-
zelről, fejjel juttatta a hálóba a játékszert. 
(1- 0)
60. perc: Mintegy 22 méterre a kaputól 
Bussy lövésre szánta el magát, és ballal 
lőtt a hálóba. (1-1)
71. perc: Debreczeni passzolt Feketéhez, 
aki lefordult védőjéről és 17 méterről bal-
lal a jobb sarokba lőtte a labdát. (2 -1)
Az első percben óriási helyzetet rúgott 
mellé a hazaiak már 37 éves játékosa, Fe-
kete, aki végül a második félidőben óriá-
si góllal döntötte el a mérkőzést.  Nagyon 
lassú és kevés futás jellemezte az egész 
első félidőt, gól nem is született, az első 
és egyetlen ajtó-ablak helyzet az utolsó 
percben maradt ki TFCT részéről. 
A második félidő újra nagy egri helyzettel 
kezdődött, ezt már be is rúgták, így hát-
rányba és nagy zavarba is került egyszer-
re a Tiszaújváros. Ha szemfülesebb az 
Eger, akkor eldönthette volna hamarabb 
a mérkőzést. Bussy ekkor még egy tetsze-
tős, nagy góllal egyenlített, de a második 
hazai találtra - bár hajtottak a fiúk - már 
nem tudtak góllal felelni.
Az Eger jobban akarta a győzelmet és 

több lehetőséget alakított ki, így győzel-
me megérdemelt.
Vígh Ferenc: Nagyot küzdöttünk egy jó 
erőkből álló ellenfél ellen. Egyelőre ennyi 
van bennünk, sokat kell még dolgoznunk, 
de tettünk egy lépést előre. Viszont a föl-
dön kell maradnunk, mert sok ilyen győz-
tes mérkőzésre lesz szükségünk a kitűzött 
cél eléréséhez. Helyzeteink voltak a gól-
jainkon kívül is, ezért úgy érzem, nem ér-
demtelenül tartottuk itthon a három baj-
noki pontot.
Gerliczki Máté: Azt a játékot, amit mi sze-
retnénk játszani, csak nagy önbizalommal 
lehet. Önbizalom nélkül és félgőzzel egy 
nagyon átlagos csapat vagyunk. Az első 
20 percet tele nadrággal játszottuk, ami 
rányomta bélyegét az egész mérkőzésre, 
ezért megérdemelt a hazai siker.

További eredmények
Cigánd - Jászberény 1-2

Szolnok - Salgótarján 0-0
Debrecen - Putnok 2-2

Füzesgyarmat - Nyírbátor 1-1
Gyöngyös - Sényő 1-3
ESMTK - Tállya 3-1

DVTK II. - Sajóbábony 0-1
Következik a 2. forduló

2018. augusztus 11., szombat, 17:00
Nyírbátor - Eger

Tiszaújváros - Debrecen
Putnok - Szolnok

Sajóbábony - ESMTK
Tállya KSE - Cigánd SE
Jászberény - Gyöngyös

2018. augusztus 12., vasárnap, 17:00
Sényő - Füzesgyarmat
Salgótarján - DVTK II.

Az NB III Keleti csoport állása
1. ESMTK   1  1  0  0  3-1  3  
    Sényő    1  1  0  0  3-1  3  
3. Eger     1  1  0  0  2-1  3  
    Jászberény    1  1  0  0  2-1  3  
5. Sajóbábony    1  1  0  0  1-0  3  
6. Debrecen    1  0  1  0  2-2  1  
    Putnok    1  0  1  0  2-2  1  
8. Füzesgyarmat    1  0  1  0  1-1  1   
    Nyírbátor    1  0  1  0  1-1  1  
10. Salgótarján   1  0  1  0  0-0  1  
      Szolnok    1  0  1  0  0-0  1  
12. Cigánd    1  0  0  1  1-2  0        
      Tiszaújváros   1  0  0  1  1-2  0  
14. DVTK II.    1  0  0  1  0-1  0  
15. Gyöngyös   1  0  0  1  1-3  0      
      Tállya    1  0  0  1  1-3  0 

Triatlon

Négy arany Pécsről

Utánpótlás és váltó országos bajnokságon járt Pé-
csett a Tiszaújvárosi Triatlon Klub küldöttsége. 
Rengeteg pontszerző, egyéni és csapat helyezés-
sel tértek haza a fiatalok. A klub elnöke Lehmann 
Tibor elmondta, jobban teljesítettek a fiatal spor-
tolók a vártnál, mert nem csak csapatban, hanem 
egyéniben is hozták az eredményeket, így maximá-
lisan elégedett a teljesítményükkel.

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub eredményei:
Gyermek váltó fiú: 5. hely Kiss Marcell - Hajdu Máté Bendegúz 
- Varga Martin 
Gyermek váltó lány: 6. hely Lehmann Sára - Filep Zóra - Bán 
Lilla
Serdülő váltó lány: 6. hely Berencsi Lili – Vágási Vanda – 
Kurucz Réka)
Újonc váltó lány: 10. hely Gál Boglárka - Hajdú Gréta Emma - 
Bán Petra
UP2 férfi váltó: 1. hely Sinkó-Uribe Ábel - Berencsi Ádám - 
Sinko-Uribe Aurél
Elit női váltó: 1. hely Mátyus Lili - Szegedi Sára - Molnár Sá-
ra Kata
Újonc fiú: 40. Varga Richárd, 54. Kurucz Gergő
Gyermek fiú: 5. Hajdu Máté Bendegúz, 13. Kiss Marcell
Gyermek lány: 6. Lehmann Sára, 20. Bán Lilla, 27. Hajdu Panna
Serdülő fiú: 3. Vágási Zoltán, 20. Szabolcsi Bálint
Serdülő lány: 10. Berencsi Lili, 28. Kurucz Réka, 33. Vágási 
Vanda, 35. Sánta Rubin Helka, 39. Gulyás Léna, 
Ifi és idősebb fiú: 1. Sinko-Uribe Aurél, 2. Sinko-Uribe Ábel, 11. 
Balogh Bence, 14. Berencsi Ádám, 58. Bán Csaba, 
Ifi és idősebb lány: 3. Mátyus Lili, 5. Molnár Sára Kata, 9. Sze-
gedi Sára,
Újonc 1 lány csapat: 1. hely: Bán Petra, Gál Boglárka, Hajdu 
Gréta Emma
Újonc 2 fiú csapat: 9. hely: Varga Martin, Varga Richárd, Kurucz 
Gergő
Gyermek lány csapat: 5. hely Lehmann Sára, Bán Lilla, Haj-
du Panna
Serdülő Lány csapat: 3. hely Berencsi Lili, Kurucz Réka, Vá-
gási Vanda

Vasárnap rúgják a bőrt

Az FC Tiszaújváros tájékoztatja a szur-
kolókat, hogy az MLSZ Versenybizott-
ság főtitkári utasítása alapján a 2018. 
szeptember 1-je utáni hazai és idegen-
beli mérkőzéseink játéknapja is egysé-
gesen vasárnap lesz (kivétel csak utasí-
tásra, vagy külön engedéllyel).

11. oldal2018. augusztus 9. Sport

Jó mulatság, férfi munka volt. 

Elsők az elitben.

Jobb volt az Eger.



12. oldal 2018. augusztus 9.Rendezvény
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