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A múlt héten megkezdődött a 
nyári közterületi felújítások 
második üteme.

A munkálatok a Szederkényi út elején (a 
Veronika Hotel mellett) a Liszt Ferenc 
útig tartó bevezető járda felújításával in-
dultak. Az önkormányzat célja a főúttól a 
város irányába tartó valamennyi járda fel-
újítása, ennek megfelelően indokolt a 35-
ös út csatlakozásáig folytatni a Szederké-
nyi úti járdafelület felújítását.
Tisza-part városrészben már nagyobb a-
rányban vannak a felújított út- és járdafe-
lületek. Szükséges azonban ezt a rekonst-
rukciót is folytatni, mivel sok helyen fel-
fagyott, töredezett, megsüllyedt az útbur-
kolat kopórétege. Most a Jedlik Ányos ut-
ca burkolatán a sor, később várható a Ve-
rebély út és a bekötőút burkolatának fel-
újítása is.
A játszóterek karbantartása folyamatos Ti-
szaújvárosban, de a szabványossági elő-
írások pontos és hosszú távú betartása, va-
lamint a minőség javítása csak teljes fel-
újítással valósítható meg. Négy játszó-
tér felújítására készültek el a tervek, ezek 
közül a Lorántffy úti játszótér újul meg 
most. A másik három játszótér (Hajdú tér, 
Király köz, az Örösi út 18. szám mellett) 

felújítása a nyár végén vagy az ősz elején 
kezdődik.
További két helyszínen zajlanak munká-
latok a második ütem részeként. A Má-
tyás király út 22-32. sz. épületnél a par-
kolót, a Munkácsy út 30-40. sz. épületnél 
a járdát és a garázsbehajtókat újítják fel.
A beruházások befejezésének tervezett 

határideje szeptember 20. 
Az idei felújítási tervben szerepel még a 
Béke úti és az Árkád sori, a József Attila 
úti járdák felújítása, valamint a reformá-
tus temető ravatalozójánál előtető építé-
se. A legnagyobb „falat” pedig a Hunya-
di iskola udvarának rekonstrukciója lesz - 
legalábbis a tervek szerint.

Burkolatok, játszóterek

Újabb közterületi felújítások
Jelentések az üzemekről

Veszély és biztonság

Jogszabályváltozás miatt két veszélyes anyagokkal foglalkozó 
üzem - a MOL Petrolkémia Zrt. és a MOL Logisztikai Telephely 
Tiszaújváros - tette közzé biztonsági jelentését a közelmúltban.
A Tiszaújváros honlapján elérhető nyilvános változatokhoz írás-
beli észrevételeket lehetett tenni, de ezzel a lehetőséggel senki 
sem élt. A július 20-ára meghirdetett közmeghallgatásokon sem 
volt lakossági észrevétel.
A biztonsági jelentés összegzése szerint a TVK Ipartelep a lakott 
területektől kellő biztonsági távolságra, az uralkodó szélirányt is 
figyelembe véve épült. Az állapítható meg, hogy a jelentős po-
tenciális veszély ellenére a MOL Petrolkémia Zrt. biztonságos 
üzem, a tevékenységéből adódó veszélyek hatása a környező te-
lepüléseket nem éri el, a lakosságot nem veszélyezteti.
 A MOL Logisztika Telephely Tiszaújváros esetében hasonló a 
helyzet. A telephely egyéni kockázati értéke a lakóterületen nem 
éri el a 10-6 esemény/év értéket. Az összefoglaló szerint a telep-
hely egyéni és társadalmi kockázata egyaránt feltétel nélkül el-
fogadható. 

Az igazgató a vezető
Tankerületi igazgatói kinevezéseket adott át Balog Zoltán, az 
emberi erőforrások  minisztere.
A központosítás túl jól sikerült mondta az oktatási rendszerrel 
kapcsolatban a szakminiszter a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ állománygyűlésén Budapesten.
Az igazgatóknak kell lenniük az igazi vezetőknek az iskolákban, 
az előző keretrendszer túlságosan leértékelte a munkájukat - je-
lentette ki Balog Zoltán.
Az igazgatók nem egyszerűen végrehajtói a tankerület utasítása-
inak, hanem „az igazgatóknak kell lenniük az igazi vezetőknek 
az iskolákban” - hangsúlyozta a miniszter.
Balog Zoltán elmondta, hogy 2011-ben új alapokra helyezték 
a magyar köznevelés rendszerét, de jelentős belső korrekciók-
ra volt szükség az intézményfenntartásban. A központosítás „túl 
jól sikerült” - fogalmazott - éppen ezért a decentralizáció a „jö-
vő útja”, a rendszer alapelveinek a fenntartásával.
Kinevezték az igazgatókat a tankerületi központok élére Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyében is.
Az eddigi 16 tankerületet 5 tankerületi központba szervezték. 
Tiszaújváros és Mezőcsát a Mezőkövesdi Tankerületi Központ-
hoz tartozik, melynek élére a Tiszaújvárosi Tankerület igazgató-
ját, Bozsikné Vig Mariannát nevezték ki.

Tankerületi kinevezés
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Csak az illetékesek jelentek meg a közmeghallgatásokon.

A Lorántffy úti játszótér is megújul, biztonságosabb lesz.

Az önkormányzat célja, hogy a 35-ös úttól a város irányába tartó összes járdát felújítsa. Most a Szederkényi úton dolgoz-
nak a kivitelezők. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Júliusban hétköznap nem lesznek misék, szombaton 18 órakor, 
vasárnap 11 órakor lesz a szentmise templomunkban. A plébá-
niairoda nyitvatartása júliusban SZÜNETEL. 
Görögkatolikus
Szombaton 18:30 vecsernye. Vasárnap 11:00 Szent Liturgia. 
Hétfőn 9:30 Szent Liturgia az Ezüsthíd Gondozóházban. Szer-
dán 8:00 Szent Liturgia.
Templomunk felszentelésének 20., egyházközségünk alapítá-
sának 25. évfordulóját az ötvenéves városban augusztus 13-án 
fogjuk megünnepelni. Az ünnepi Szent Liturgián, melyet dr. 
Orosz Atanáz megyéspüspök atya vezet, a nemzetközi szinten 
is a legjobbak között jegyzett Szent Efrém férfikar énekel. Sok 
szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
Református
Vasárnap Sajószögeden 9:00 órakor, Tiszaszederkényben 
10:00 órától, Tiszaújvárosban 11:00 órától lesz istentisztelet. 

Csillag volt, mert szívből szeretett,
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. 

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap. 
De a szívünkben él, és örökre itt marad.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 
arra a napra, amikor

Császár FerenC
egy éve eltávozott közülünk. 

Emléke szívünkben él!
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik felejthetetlen halottunk

 Herman JózseF
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 

gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot július 31-ig (vasárnapig) az 
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688), 
majd augusztus 1-től (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi 
út 1/a., tel.: 20/400-1952) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.  

Égési sérülés
• Azonnal kezdje meg az égett bőrfelület hűtését.

• Hűtse az égési sérülést folyó, hideg vízzel. 

• Folytassa a hűtést legalább 15 percig.

• Helyezzen a sebre laza, steril fedőkötést.

• Ha a testfelület nagy része megégett, vagy ha kisgyermek a 

sérült, azonnal hívja a mentőket és kövesse a mentésirányító 

utasításait. 

Teherautóval akarta elütni az 
intézkedő közterület-felügye-
lőt egy férfi Tiszaújvárosban.

A Miskolci Járási és Nyomozó Ügyész-
ség hivatalos személy elleni erőszak bűn-
tette és közúti veszélyeztetés bűntette mi-
att emelt vádat a 43 éves sofőrrel szem-
ben.
Még 2016 májusában a vádlott férfi az ál-
tala vezetett pótkocsis teherautóval sza-
bálytalanul parkolt le egy utcában Tiszaúj-
városban. A pótkocsit lekapcsolta és hát-
rahagyta, a vontatóval továbbhajtott. 
A helyszínre érkező közterület-felügye-
lő megkezdte az intézkedést és értesítette 
a rendőrséget is. Eközben visszaérkezett 
a vádlott és visszakapcsolta a pótkocsit 
a vontatóra. Az intézkedő közterület-fel-
ügyelő tájékoztatta a szabálysértésről, és 
felszólította, hogy várja meg a helyszínen 
a rendőrséget.
A sofőr beszállt a vezetőfülkébe,  a közte-
rület-felügyelő a teherautó elé állt, hogy 
megakadályozza a távozást. A vádlott be-

indította a járművet, majd elindult az előt-
te álló férfi felé, aki csak elugorva tudta 
elkerülni az elütést.
Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlot-

tal szemben felfüggesztett börtönbüntetés 
és járművezetéstől eltiltás kiszabását in-
dítványozta.

(Forrás: B-A-Z Megyei Főügyészség)

Felfüggesztettet kaphat a felügyelőért

Erőszakos teherautós

Felhívás
Felhívjuk nyugdíjas társaink figyelmét, hogy az idén is szeretnénk megrendezni az Idő-
sek Hete programsorozatban az 

ARANYLAKODALMAT!
Szeretettel várjuk minden olyan házaspár jelentkezését, akik ebben az évben ünneplik 
50. házassági évfordulójukat és szeretnék közösségünk előtt megerősíteni fogadalmukat.
A jelentkezés és a részletek megbeszélése végett keressétek a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok 
Egyesületét (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) a hétfői és keddi napokon. 
Telefon: 49/440-660

                  Sóvágó Gábor elnök

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.

Folyószámla-kivonatok 
és pótlékértesítők

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal megkezdte a folyószámla-ki-
vonatok és a késedelmipótlék-értesítők kiküldését. Folyószám-
la-kivonatot csak az kap, aki legalább egy adónemben több mint 
ezer forinttal tartozik, vagy több mint ezer forint túlfizetése van. 
A NAV az egyenleg megállapításánál az adószámla 2015. de-
cember 31-ei állapotát veszi alapul.
A kivonat mellett késedelmipótlék-értesítőt csak az találhat a 
postaládájában, aki fizetési kötelezettségét nem vagy csak ké-
sedelmesen teljesítette. Az adó- és vámfolyószámlák egyesítése 
miatt a kivonatban a vámfolyószámlák 2016. január 1-jei nyitó 
egyenlege és az azt követő időszak részletezése is megtalálható.
Azok az adózók, akiknek 2016. január 1. és április 17. között 
legalább egy elektronikusan benyújtott és feldolgozott bevallása 
vagy adatszolgáltatása volt, elektronikus bevallóknak számíta-
nak, így papíron nem kapnak folyószámla-kivonatot és késedel-
mipótlék-értesítőt sem. Ők az ügyfélkapus regisztrációt követő-
en, már a netes felületen, folyamatosan nyomon követhetik adó-
számlájuk alakulását. 
A folyószámla-kivonatot és a pótlékértesítőt célszerű a kivo-
nat mellékleteként megküldött „Tájékoztató” segítségével ösz-
szehasonlítani az adózó saját nyilvántartásával. Eltérés esetén 
észrevételt tenni személyesen az ügyfélszolgálatokon, telefonon 
a 40/20-21-22 számon a NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző 
Rendszerén (ÜCC) keresztül, vagy írásban lehet. Ehhez a NAV 
honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető „Folyószámla-kivo-
natra észrevétel” nyomtatvány segít.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Unoka
Ezzel a rejtvénnyel véget ér júliusi so-

rozatunk. A megfejtéseket augusztus 

2-ig egyben várjuk e-mailben a kroni-

ka@tiszatv.hu címre, vagy postai úton 

a 3580 Tiszaújváros, Szent István út 

16. címre.

2. oldal 2016. július 28.Sokféle

Az incidens a Munkácsy úton történt.



Egyenek, igyanak, szórakozzanak!

Fesztivál a Tisza-szigeten
Gőzerővel folynak a Tisza-
újvárosi Halászléfőző Fesz-
tivál előkészítő munkálatai. 
A gasztro-kulturális rendez-
vényre határon innen és túl-
ról több ezer vendéget vár-
nak a szervezők.

A Tisza-szigeten már hetekkel ezelőtt 
megkezdte a tereprendezést a Tiszaújvá-
rosi Városgazda Nonprofit Kft. Kitakarí-
tották a területet, folyamatosan nyírják a 
füvet és a szúnyogirtásról is gondoskod-
tak, illetve gondoskodnak a továbbiak-
ban is.
 - A zöldterület-fenntartási munkálatok 
részeként a parkolók, utak mentén kivág-
tuk a cserjéket, bozótokat, a stéget a jö-
vő héten rakjuk vízre, ezután jön minden 
más, a két színpad kihelyezése, a mobil 
wc-k telepítése - tudtuk meg Kerékgyár-
tó Istvántól, a Tiszaújvárosi Városgazda 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójától. 
A programokat is lefixálták már a szerve-
zők, az idén két színpadon párhuzamosan 
zajlanak majd az események. 
- Újdonságként ebben az évben lesz egy 
miniszínpad a Főzők utcájában, itt inkább 
gyerekeknek szóló produkciók lesznek 
déltől estig - nyilatkozta lapunknak Má-
tyás Zoltán, a Derkovits Kulturális Köz-
pont igazgatója. - A nagyszínpadon a szo-
kásos programok, délelőtt a helyi csopor-
toknak adunk fellépési lehetőséget, dél-
után jönnek a meghívott vendégek, köz-

tük a sztárfellépők, egyebek közt Fenyő 
Miklós. Késő este a koncert után szabad-
téri diszkót rendezünk. Idén is lesz játszó-
park, ide minden 14 év alatti gyermeknek 
adunk egy 300 forint értékű kedvezmé-
nyes kupont. 300 forint lesz a belépődíj 
is a rendezvényre, ennyibe kerül a belép-
tetésre jogosító karszalag, az ebből ösz-
szegyűlt pénzt ezúttal is jótékony célra 
fordítjuk. Az autóbuszok szokás szerint 
óránként indulnak oda-vissza a sziget-
re, a közlekedésszervezést most egy kü-
lön ember koordinálja, aki csakis ezzel 

fog foglalkozni nyitástól-zárásig, remél-
hetőleg így nem lesz fennakadás a sziget-
ről való ki- és bejutásban. Szokás szerint 
lesznek önkénteseink, körülbelül 20-an 
fogják segíteni egész nap a munkánkat. 
Ami a fesztivál kulináris részét illeti, 
három menüvel, sült keszeggel és sült 
ponttyal, ropogós csülökkel és folyami 
harcsahalászlével készülnek a vendéglá-
tók, de lesz szabadtűzön főtt birka és mar-
hapörkölt, mindemellett borászok, cukrá-
szok is érkeznek a szigetre finomságaik-
kal, a vásárosok utcájában házi készítésű 
finomságokat is kínálnak majd az árusok. 
- A főzőversenyre idén is kétféle étek-
kel lehet nevezni, hal és tájjellegű ételek-
kel - mondta a rendezvény gasztronómi-
ai részéért felelős Tógyer Gyula, a Szi-
get Csárda tulajdonosa. - A jelentkezések 
szerint előreláthatólag 60-70 csapat rak 
majd tüzet a szigeten, köztük határon tú-
li versenyzők. Jönnek Montenegróból, de 
a halászléjükről híres bajaiak is leadták 
már a nevezésüket. Bízom benne, hogy 
a városból és a környékről is kipróbálják 
majd főzőtudományukat családok, baráti 
társaságok. Ezúton is biztatom őket, hogy 
jöjjenek, jelentkezzenek, tegyék próbá-
ra magukat, hiszen egy jó étellel minden-
kinek esélye van azon értékes nyeremé-
nyek egyikére, amit majd a verseny vé-
gén, a zsűri döntése alapján adhatunk oda 
a nyerteseknek.

berta

Hatvannégyen dolgozhatnak

Nyári diákmunka

Az idén is csatlakozott az országos diákmunka 
programhoz Tiszaújváros önkormányzata. A Pol-
gármesteri Hivatalban, az önkormányzati fenn-
tartású intézményeknél és a gazdasági társaságok-
nál 64 fiatal juthat így munkalehetőséghez.

- A programban az önkormányzatok pályázhattak egy keret-
számra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ti-
szaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályánál - mond-
ja Poropatichné Mester Judit, a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hi-
vatal személyzeti és munkaügyi szakreferense. - Hatvan főt sze-
rettünk volna foglalkoztatni a Polgármesteri Hivatalban, az ön-
kormányzat intézményeiben és a gazdasági társaságoknál, ezt a 
létszámot meg is kaptuk. A 60 fős keretszámra 78 igény érke-
zett, ezért a polgármester úr további létszámot kért a foglalkoz-
tatási osztálytól. A kérelemre újabb 4 fős keretszámot biztosítot-
tak, így - az eddigi legmagasabb - 64 fős létszámmal indíthattuk 
a városi diákmunka program szervezését.
- Mi alapján választották ki a fiatalokat?
- A túljelentkezés miatt el kellett bírálni, hogy melyik tanuló ve-
hessen rész a programban. A válogatásnál elsősorban a család 
életkörülményeit, továbbá a város érdekében végzett tevékeny-
séget és a jelentkezés sorrendjét vettük figyelembe. A helyhiány 
miatt elutasítottak várólistára kerültek, és a visszamondások so-
rán megüresedett helyeket ezekkel a diákokkal töltöttük be.
     A foglalkoztatás július 27-én kezdődött és augusztus 14-ig 
tart, napi 6 órás foglalkoztatással, 61.073 Ft bruttó díjazással, 
amely a minimálbér időarányos része. A diákmunka program jú-
lius 27-én reggel a Polgármesteri Hivatal 3. emeleti üléstermé-
ben indult. A városvezetés részéről Dr. Fülöp György alpolgár-
mester köszöntötte a diákokat, majd dr. Juhos Szabolcs jegyző 
ismertette a Polgármesteri Hivatal felépítését, utána a gazdasá-
gi társaságok vezetői röviden ismertették az intézményeik tevé-
kenységét és a diákmunkások által ellátandó feladatokat.
A diákprogramban résztvevő munkáltatók azokat a területe-
ket célozták meg, ahol a diákok életkoruknak, végzettségük-
nek megfelelően, hatékonyan és érdemi munkát végezve tud-
nak bekapcsolódni az intézmények és a gazdasági társaságok te-
vékenységébe. 
Érdekességként megemlítendő, hogy önkéntes alapon a nagyko-
rú diákok részt vehetnek az augusztus 6-ai halászléfőző fesztivál 
lebonyolításában is (vendégek irányítása, víz osztás, stb.). Mivel 
a rendezvény szombaton lesz, így az ott dolgozó diákok két na-
pon át mentesülnek a munkavégzés alól, továbbá étkezési- vala-
mint üdítőjegyet is kapnak munkájukért. 
- Nagyon jónak és hasznosnak tartjuk ezt a foglalkoztatási for-
mát - tette hozzá Poropatichné Mester Judit. - A program már di-
ákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását és ez-
zel a korai munkatapasztalat mellett a jövedelemszerzés lehe-
tőségét is biztosítja. A munka révén szerzett korai sikerélmény 
elősegíti a későbbi munkaszocializációs folyamatot is, ugyanak-
kor erősíti a résztvevők lokálpatriotizmusát is, mivel Tiszaújvá-
rosban, Tiszaújvárosért dolgoznak.

Öt órán belül elfogták

Nem szárnyalt a strandszarka
A tiszaújvárosi strand sze-
mélyzete is segített a ren-
dőröknek, hogy azonosítsák, 
majd elfogják azt a férfit, aki 
szlovák turistáktól több mint 
400.000 forintot meghaladó 
eurót, forintot, karórát, ira-
tokat, tárcát lopott. 

A sértettek bejelentését követően a ren-
dőrök munkáját a strand személyzete is 
hatékonyan támogatta, így mintegy öt 
órán belül azonosították, lakásán elfog-
ták, majd a rendőrkapitányságra előál-
lították a bűncselekmény elkövetésével 
megalapozottan gyanúsítható fiatalem-
bert, aki részletes beismerő vallomást tett.
Az elkövető július 25-én 16 óra körül tu-
lajdonított el egy őrizetlenül hagyott tás-
kát a strandon, amiben majd’ 400.000 fo-
rint készpénz (forint, euró), karóra, iratok 
voltak.
A fiatal férfinél tartott házkutatás során a 
rendőrök hiánytalanul megtalálták az el-
lopott értékeket, amit visszaadtak jogos 
tulajdonosaiknak. 
A fentiek alapján a Tiszaújvárosi Ren-
dőrkapitányság lopás vétség elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja miatt indított 
büntetőeljárást A. T. 18 éves helyi lakos-
sal szemben. 
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 2016. 

turisztikai idényében is fokozott figyel-
met fordít a Tiszaújvárosi Gyógy- és 
Strandfürdő szolgáltatásait igénybe vevő 
vendégek, turisták zavartalan és nyugodt 
pihenésére. 
Bűnmegelőzési jelleggel a szolgálatban 
lévő állomány napi visszatérő ellenőrzés-
sorozat keretében ellenőrzi a strandfür-
dő területét, ezzel megvalósítva a látha-
tó rendőrség koncepcióját és növelve az 

ott tartózkodó személyek szubjektív biz-
tonságérzetét. 
A rendőrkapitányság munkatársai a rend-
szeres ellenőrzéssorozat részeként kap-
csolatot tartanak a fürdő vezetésével, az 
ott szolgálatot teljesítő biztonsági szolgá-
lattal és a vendéglátó- egységek üzemel-
tetőivel is.

Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 

3. oldal2016. július 28. Aktuális

Hatvannégy diák kapott munkát.

A programról Poropatichné Mester Judit tartott tájékozta-
tót. 

Még csendes a Tisza-sziget, de egy hét múlva már nagy lesz a sürgés-forgás.

Több ezer résztvevőt várnak a szervezők.

A rendőrök hiánytalanul megtalálták az ellopott értékeket.



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Kiss Zoltán

a 3. sz. választókerület képviselője
2016. augusztus 3-án (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői szoba.

              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
JéZsó Gábor

az 1. sz. választókerület képviselője
2016. augusztus 1-jén (hétfő) 

16.00 órától Tiszaszederkényben
(Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház)

2016. augusztus 2-án (kedd) 
16.00 órától Tisza-part városrészben

(Tisza-parti Szabadidőház)
                               fogadóórát tart.

              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
dr. Juhos sZabolcs

jegyző
2016. augusztus 3-án (szerdán) 

13.00 órától 15.00 óráig
ügyfélfogadást tart.

Az ügyfélfogadás helye: 
Polgármesteri Hivatal I. emeleti 

önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentés alapján tör-
ténik, negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-014-es telefonszámra 
várjuk.

              Polgármesteri Hivatal

Módosult az energiatakarékosságot célzó 
és gépészeti beruházásokat, felújításokat 

támogató pályázati kiírás
Tiszaújváros Város Önkormányzata mó-
dosította a lakásszövetkezetek és társas-
házak részére kiírt, lakóépületek energia-
takarékosságot célzó és gépészeti beruhá-
zásainak, felújításainak 2016. évi támo-
gatására vonatkozó pályázatát. 

A támogatás célja

A támogatás célja a lakásszövetkezetek és 
társasházak tulajdonában lévő lakóépüle-
tek energiatakarékosságot eredményező 
utólagos hőszigetelési munkáinak, a lép-
csőházakban és a közös használatú helyi-
ségekben található külső nyílászárók cse-
réjének, valamint gépészeti beruházások-
nak, felújításoknak a támogatása.

A pályázók köre

A támogatásra pályázhat a lakásszövetke-
zetek és társasházak tulajdonostársainak 
közössége, amelyek a lakóépületeik hom-
lokzati és végfal-felületeinek, tetőinek, 
valamint a panellapok dilatációs hézaga-
inak utólagos hőszigetelését kívánják el-
végezni, a lépcsőházaik külső nyílászáró-
it hőszigetelt kivitelűre kívánják cserélni, 
illetve gépészeti felújításokat, beruházá-
sokat kívánnak végezni.

Támogatás két 
témakörben igényelhető

A./ Szigetelési munkálatokra és közös 
használatú helyiségek nyílászáróinak cse-
réjére:

- lakóépületek egy vagy mindkét külső 
végfal-felületének utólagos hőszigetelési 
munkáinak elvégzésére, 
- a lakóépületek lépcsőházaiban a külső 
nyílászárók hőszigeteltre történő cseréjé-
hez, 
- a lépcsőházak bejárati nyílászáróinak 
hőszigeteltre történő cseréjére, 
- a lakóépületek közös használatú he-
lyiségeiben található külső nyílászárók 
hőszigeteltre történő cseréjére,
- a paneltechnológiával épült lakóépü-
leteknél a panellapok közötti dilatációs 
hézagok hőszigetelésének felújítására,
- homlokzat szigetelés azoknál a lakóépü-
leteknél, ahol a külső homlokzati - vala-
mennyi lakás és közös használatú helyi-
ség (lépcsőház, pince, egyéb) - nyílás-
záró cseréje 100%-ban már megtörtént, 
vagy olyan hőtechnikailag felújított nyí-
lászárókkal rendelkezik, melyek igazol-
tan (minőségi tanúsítvánnyal) megfelel-
nek az épületek energetikai jellemzőinek 
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) 
TNM rendeletben foglaltaknak,
- lakóépületek utolsó fűtött lakószint fe-
letti födém teljes felületének hő- és víz-
szigetelésére (lapostető),
- lakóépületek első fűtött lakószint alat-
ti födém alsó síkjának hőszigetelése, a-
mennyiben az első fűtött lakószint alatti 
födém fűtetlen helyiséggel érintkezik.
B./ Gépészeti felújításokra, beruházások-
ra:
• felvonók felújítására, cseréjére,
• meglévő közös használatú központi fű-

tési berendezések és rendszerek korszerű-
sítésére, energiatakarékos berendezésekre 
való cseréjére,
• hőleadók és fűtésszabályozók korszerű-
sítésére, energiatakarékos berendezésekre 
történő cseréjére (amennyiben az az ösz-
szes lakásban megvalósul),
• közös használatú hálózati melegvíz-el-
látási berendezések és rendszerek korsze-
rűsítésére, energiatakarékos berendezé-
sekre történő cseréjére,
• kazánok cseréjére, felújítására,
• csőrendszerek cseréjére, felújítására 
(víz, szennyvíz, gáz), 
• épületek közös részei világításának kor-
szerű berendezésekre történő cseréjére,
• központi szellőzőrendszerek felújításá-
ra, korszerűsítésére, tisztítására,
• hőtágulási tartályok felújítására, cseré-
jére,
• csapadékvíz-elvezetési problémák keze-
lésére.
A szolgáltató cégek tulajdonában lévő 
rendszerek felújítása nem támogatható.
Nem nyújtható támogatás azon lakásszö-
vetkezet és társasház részére:
- amelynek 60 napot meghaladó megálla-
pított köztartozása van.
A pályázati kiírásról bővebb információt 
a Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemel-
tetési Osztályán, valamint a városi honla-
pon (www.tiszaujvaros.hu) kaphat.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. szeptember 30-ig folyamatos.

Növényhulladék 
gyűjtése

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld nö-
vényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.) 
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a következő héten, 
2016. augusztus 3-án (szerdán) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken 

történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli esemé-
nyek bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. 

A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérke-
ző hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 

üzenetrögzítő rögzíti. 

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a  Tisztelt Lakosságot, 
hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van kö-
zérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A te-
lefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzí-

tett bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a 
szükséges intézkedéseket. 

Tájékoztatjuk, a Tisztelt Lakosságot, hogy az ÉMRHK Non-
profit Kft. megbízásából a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit 
Kft. folytatja a családi házas övezetekben a sárga színű 120 lite-
res szelektív hulladékgyűjtők kiosztását. 
2016. július 29-én (pénteken) Tiszaszederkény városrészben 
13:00-18:00 óra között az alábbi utcákban:
Dohány utca 19-29 sz. között, Kossuth Lajos utca, Petőfi Sándor 
utca 1-6 sz. között, Rákóczi utca, Szabadság utca, Táncsics Mi-
hály utca, Vasvári Pál utca.
2016. július 30-án (szombaton) a kertvárosi városrészben 
8:00-16:00 óra között, az alábbi utcákban:
Örösi út 73-109 között, Szent István út 82-115 között, Tárnok 
utca, Tisza út, Tompa Mihály utca, Vasútállomás. 
Kérjük, hogy a megadott időpontokban személyesen vagy meg-
hatalmazott révén gondoskodjanak az edény átvételéről!
A megadott időpontokban át nem vett szelektív hulladékgyűjtők 
személyesen átvehetők hétköznapokon 7:00-15:00 óra között a 
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. telephelyén, a Tiszaúj-
város, Tisza út 2/C. (volt APEH épület) portáján.
A szelektív gyűjtéshez rendszeresített sárga kukák átvétele a la-
kosság részéről kötelező!

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Szelektív gyűjtők 
kiosztása

4. oldal 2016. július 28.Önkormányzat/Közlemények



Tájékoztatás

Szünidei
gyermekétkeztetés

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes 
Képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyer-
mek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett 
tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települé-
si önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szü-
lő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hát-
rányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biz-
tosítja.
A fentieken túl az önkormányzat a helyi rendelete alapján a déli 
meleg főétkezést ingyenesen biztosítja azon általános- vagy kö-
zépfokú iskolával tanulói jogviszonyban álló, rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek részé-
re, aki Tiszaújvárosban lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodá-
si hellyel rendelkezik és életvitelszerűen bejelentett tartózkodá-
si helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szünetben valamennyi, 
azaz 55 munkanapon keresztül (2016. június 16-tól 2016. au-
gusztus 31-ig) a Központi Étteremben (Tiszaújváros, Kazinczy 
út 3.), valamint a Tiszaszederkény városrészben élők esetében 
az „Esély” Napközi Otthonban (Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) 
helyben fogyasztással vehető igénybe.
Amennyiben az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek 
betegsége akadályozza, lehetőség van a szülője, más törvényes 
képviselője vagy a szülő, más törvényes képviselő által megbí-
zott személy számára a gyermek részére biztosított étel ételhor-
dóban történő elvitelére. 
Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét, 
hogy a gyermek betegsége esetén az étel ételhordóban történő 
elvitele orvosi igazolás benyújtása, illetve a szülő, más törvé-
nyes képviselő által megbízott személy számára az elvitel írás-
beli meghatalmazás alapján lehetséges. 
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhe-
tő a nyári szünet időtartama alatt folyamatosan.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyi-
sége (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros, Ka-
zinczy út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tiszaújváros, Bocskai u. 33., 
kedden és csütörtökön 9,00-13,00 óráig),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyi-
latkozat benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szoci-
ális és Sport Osztályán (I. em. 111. iroda), valamint postai úton 
(3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Felhívás

Iskoláztatási támogatás
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisz-
telt Lakosságot, hogy Tiszaújváros Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 
a szociális rászorultságtól függő pénz-
beli ellátásokról, valamint a természet-
ben nyújtott szociális ellátásokról szó-
ló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rende-
let 13. §-a alapján eseti jelleggel - az is-
kolakezdés terheinek enyhítése céljából 
- rendkívüli települési támogatás gyer-
mekvédelmi támogatásként is megálla-
pítható, annak a kiskorú gyermeket neve-
lő személynek, vagy nagykorú gyermek-
nek a részére, ahol az egy főre jutó ha-
vi jövedelem nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének a 130%-át (37.050 Ft), gyermekét 
egyedül nevelő személy vagy nagykorú 
gyermek esetén a 170%-át (48.450 Ft).
Rendkívüli települési támogatás gyer-
mekvédelmi támogatásként a gyermek 

nagykorúvá válása után is megállapítha-
tó, ha középfokú köznevelési intézmény, 
vagy felsőoktatási intézmény nappali ta-
gozatán tanul, tanulói-, hallgatói jogvi-
szonyának fennállása idején, de legfel-
jebb 25. életévének betöltéséig. 
A támogatás iránti kérelem benyújtá-
sára azon családok/személyek jogosul-
tak, akik gyermekvédelmi támogatásként 
rendkívüli települési támogatásban 2016. 
évben maximum 3 alkalommal részesül-
tek. 
A gyermekvédelmi támogatásként megál-
lapítható rendkívüli települési támogatás 
iránti kérelmet formanyomtatványon kell 
benyújtani, amely beszerezhető
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékozta-
tó helyisége (Tiszaújváros, Bethlen G. út 
7., földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),

- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tisza-
újváros, Bocskai I. u. 33., keddi és csütör-
töki napokon),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A támogatás megállapításához csatolni 
szükséges a kérelemben megjelölt igazo-
lásokat. A kérelmek benyújtása folyama-
tos.
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hi-
vatal Intézményfelügyeleti, Szociális és 
Sport Osztályán (I. em. 111. iroda, 113. 
iroda és 115. iroda), vagy postai úton le-
hetséges (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. 
út 7.).

                                        Bráz György
                 polgármester

Biztonsági elemzés közzététele
Alsóküszöb értékű veszélyes anyagokkal 
foglalkozó üzem neve, működési helye: 
Columbian Tiszai Koromgyártó Kft. (a 
továbbiakban: Üzemeltető)
3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep.
A veszélyes tevékenység rövid leírása:
Az Üzemeltető - Columbian Tiszai Car-
bon Ltd. (CTC) - Magyarország egyet-
len ipari koromgyártó vállalata 1993-ban 
zöldmezős beruházás eredményeként in-
dította a termelést Tiszaújvárosban. A 
95 fő létszámmal üzemelő magyarorszá-
gi gyár a világ legnagyobb ipari korom-
gyártó vállalatának, a Birla Carbon-nak a 
része. A tiszaújvárosi gyár a legnagyobb 
abroncsgyártó vállalatok (Michelin, Goo-
dyear, Bridgestone, Continental, Pirelli, 
Hankook) meghatározó beszállítói közé 
tartozik. 
A telephelyen ipari korom gyártása tör-
ténik magas széntartalmú olaj alapanyag 
pirolízisével. Ipari kormok alatt azokat a 
nagyon kisméretű, 5-400 nm átlagos át-
mérőjű, nagy fajlagos felülettel rendel-
kező (20-1200 m2/g), mélyfekete-szürke 

színű, önmagában víztaszító, egymáshoz 
láncformában kapcsolódó, agglomerátu-
mokat képező szénrészecskéket értjük, 
melyek szénhidrogének termikus bomlá-
sa útján keletkeznek.
Az ipari kormok legnagyobb (kb. 90%) 
felhasználója a gumiipar, töltőanyag-
ként alkalmazzák gumiabroncsok, töm-
lők, szállítószalagok és különféle műsza-
ki gumiáruk, profilok gyártására. Emel-
lett nélkülözhetetlen a festék-, a tinta-, a 
műanyag- és a kábelgyártás területén is. 
Az üzemeltető a legkorszerűbb technoló-
giával rendelkezik és a legfejlettebb tech-
nikákkal (gépek, berendezések, műszerek 
stb.) épült meg, valamint a fejlett techni-
ka működtetése és karbantartása rendkí-
vül jól képzett és igen kvalifikált munka-
társakkal valósul meg.
Az üzemeltető, lépést tartva és megfe-
lelve a kor követelményeinek, igen nagy 
hangsúlyt helyez az alkalmazottak folya-
matos továbbképzésére.
A biztonsági elemzés megtekinthető:
• Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 

Baráti Zsolt közbiztonsági referens, II. 
emelet 226. szoba, telefon: 49/548-070 
ügyfélfogadási időben.
• A http://www.tiszaujvaros.hu/ honlapon 
(a honlap alján: Egyéb tájékoztatók, Biz-
tonsági elemzések, Columbian Tiszai Ko-
romgyártó Kft. biztonsági elemzése 2016 
hivatkozáson).
Írásbeli észrevételek megtétele a bizton-
sági elemzéssel kapcsolatban:
A biztonsági elemzéssel kapcsolatban 
a lakosság írásbeli észrevételeket tehet, 
melyet Tiszaújváros Város Önkormány-
zat jegyzőjének kell eljuttatni a követke-
ző címre: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hi-
vatal, Dr. Juhos Szabolcs jegyző, 3580 Ti-
szaújváros, Bethlen Gábor út 7.
Az írásbeli észrevételek benyújtásának 
határideje: 2016. augusztus 8. 16:00 óra.
Az illetékes hatóság:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság
3525 Miskolc Dózsa Gy. út 15.

Bráz György
 polgármester

Pályázat

Vízvezeték-szerelő 
munkakör

A TiszaSzolg 2004 Kft. (3580, Tiszaújváros, Tisza út 2/F) pályá-
zatot hirdet vízvezeték- szerelői munkakör betöltésére a Munka 
Törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, három hónapos 
próbaidő kitöltésével, határozatlan időre szóló alkalmazással.
Pályázati feltételek:
- Vízvezeték-szerelői szakmunkás végzettség.
- A szakmában eltöltött minimum 3 év szakmai gyakorlat.
- Büntetlen előélet.
Előnyt jelent:
- B kategóriás jogosítvány.
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot.
- Iskolai végzettséget, szakképzést igazoló oklevél másolatát.
- Jogosítványmásolatot.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- A TiszaSzolg 2004. Kft. által karbantartási szerződéssel ren-
delkező épületekben
lévő víz-, szennyvíz-, csapadékvíz-vezetéki hálózat karbantar-
tása, javítása.
- Készenléti feladatok ellátása.
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 30.
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható személyesen ( Tiszaújváros, Tisza út 
2/F) címen, illetve elektronikusan a tiszaszolg@tszolg.hu e-ma-
il címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Bátori 
Imre karbantartási csoportvezető, 70/333-7484.

Árverési hirdetmény

PLOVDIV BU-801 faipari fűrészgép értékesítése
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal ér-
tékesítésre meghirdeti a Tiszaújváros Vá-
ros Önkormányzata tulajdonát képező 
BU-801 típusú faipari fűrészgépet.
A fűrészgép adatai: 
• bolgár gyártmány, a gyártás éve: 1972.,
• tömege: 950 kg,
• méretei: asztallap: 120x90cm, munka-
asztal magassága: 95 cm, hasznos vágá-
si szélesség: 79 cm,
• 3 KW-os fékes villanymotor,
• átlagos állapotú, üzemképes
A fűrészgépet árverésen értékesítjük a ki-
hirdetett alapárról induló szabad licitálás-
sal.
Kaució, árverési alapár, licitlépcső: 
Kaució: 10.000 Ft  
Árverési alapár (bruttó): 80.000 Ft

Licitlépcső : 1.000 Ft, vagy annak egész 
számú többszöröse
Az árverésen való részvétel feltételei:
• határidőben beadott jelentkezési lap,
• személyesen legalább egy alkalommal a 
fűrészgép megtekintése,
• az árverésen való személyes részvétel, 
vagy a pályázó törvényesen meghatalma-
zott képviselőjének jelenléte,
• kaució befizetésének igazolása (az ösz-
szeg postai csekken vagy átutalással fi-
zetendő az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 
11734114-15350064-00000000 számla-
számra).
Jelentkezési lapok 
• Átvehetők ügyfélfogadási időben a Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatal 213. 
számú irodájában.

• Beadás határideje: 2016. augusztus 4-én 
12.00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri 
Hivatal 213. számú irodájában.
Árverés ideje, helye:
2016. augusztus 5-én 09.00 óra, Tiszaúj-
városi Polgármesteri Hivatal 206. számú 
irodájában.
Érdeklődni: Tiszaújvárosi Polgármesteri 
Hivatal 213. számú irodájában, Magyar 
Ágnes munkatársnál, tel.: 49/548-042, 
email: magyar.agnes@tujvaros.hu
Megtekintés helye, ideje:
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 
telephelyén ( Tiszaújváros, Tisza út 2/C.) 
• 2016. július 22-én 14.00 – 15.00-ig,
• 2016. július 29-én 14.00 – 15.00-ig.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lakosság!
A Tiszaújváros közterületein lévő par-
kolóhelyek rendeltetésszerű használa-
ta érdekében tájékoztatjuk Önöket, hogy 
Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2016. június 30-i 
testületi ülésén módosította a közterületek 
használatának rendjéről szóló 17/2013. 
(VII.05.) önkormányzati rendeletét, mely 
alapján a közterület-felügyelet a közterü-
letekről a forgalomképtelen járműveket - 
melyek nem felelnek meg a közúti köz-
lekedésről szóló KPM-BM együttes ren-
deletben meghatározott, a közlekedés-
ben való részvételre vonatkozó feltételek-
nek, vagy melyeket a központi gépjármű 
nyilvántartásban a forgalomból kivontak 
- előzetes értesítést követően elszállíttat-
hatja. Az elszállított járművek tárolása a 

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 
Tiszaújváros Tisza út 2/E. szám alatti te-
lephelyén történik. A jármű elszállításá-
val és tárolásával kapcsolatos költségek a 
jármű üzembentartóját terhelik. 
A jármű elszállításának költsége személy-
gépkocsi vagy pótkocsija, továbbá mo-
torkerékpár és pótkocsija, valamint se-
gédmotoros kerékpár esetén 17.250 Ft. 
A közúti közlekedés szabályairól szóló 
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rende-
let 1. számú függelék II. pontjában meg-
határozott, a fentebb nem említett gépjár-
művek: vontató, lassú jármű vagy ezek 
pótkocsija esetén a költség háromszoro-
sa. A jármű tárolásának és őrzésének költ-
sége 1.200 Ft/nap. A jármű értékesítésé-
nek költsége 11.500 Ft. A költségek az ál-
talános forgalmi adót nem tartalmazzák.

Ha a jármű üzembentartója nem állapít-
ható meg, vagy a felszólítás ellenére az 
elszállított járművet az elszállítástól szá-
mított hat hónapon belül nem veszi bir-
tokba, az önkormányzat, mint a közút ke-
zelője, a járművet értékesíti vagy más 
módon hasznosítja. 
A fenti módosító rendelkezések 2016. au-
gusztus 15-én lépnek hatályba. Ezt kö-
vetően a közterület-felügyelet megkez-
di a rendelkezések alkalmazását, azaz 
a járműveken értesítést helyez el, majd 
- amennyiben a jármű üzembentartója a 
járművet önként nem szállítja el - azokat 
elszállíttatja.
Felhívjuk az érintett gépjárművek tulaj-
donosainak/üzembentartóinak figyelmét 
a fenti rendelkezések betartására!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Elszállítják a forgalomképtelen járműveket

5. oldal2016. július 28. Közlemények



Tájékoztató szakmai vizsgával rendelkezők
 érettségi vizsgára történő felkészítéséről

A Szerencsi SzC Brassai Sámuel Szakkép-
ző Iskolája (Tiszaújváros, Rózsa út 10.) a 
2016/2017-es tanévben szakmai vizsgával 
rendelkezők érettségi vizsgára való felké-
szítését indítja nappali tagozaton.
A képzés 2 éves. A jelentkezés feltétele 
szakmai vizsga megléte.
A tanuló attól az évtől kezdődően, amely-
ben huszonötödik életévét betölti, kizáró-
lag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet. 
Nappali tagozatra a 16. életévüket betöl-
töttek jelentkezhetnek. A nappali oktatás 
munkarendje szerint azok részére szer-
vezhető meg az oktatás, akik nem kizá-
rólag felnőttoktatásban vehetnek részt. A 
képzés a jelentkezők létszámától függő-
en indul.
A szakiskolai végzettséggel rendelkező ta-
nuló - közismereti tanulmányainak és tel-
jesített szakmai követelménymoduljainak 
beszámításával - folytathatja tanulmánya-
it olyan kétéves középiskolai képzésben, 

amely legalább négy kötelező közismereti 
érettségi vizsgatárgyból készít fel érettsé-
gire. A képzés követelményeinek teljesíté-
se egyenértékű a középiskola befejező év-
folyamának elvégzésével.
A szakiskolai végzettséggel rendelke-
ző tanuló kétéves, érettségire történő kö-
zépiskolai felkészítését a szakközépisko-
la tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamán 
kell megszervezni azzal, hogy a szakkö-
zépiskola a tanulót a kötelező közismere-
ti érettségi vizsgatárgyakra a közismereti 
kerettantervben a szakközépiskola kilen-
cedik-tizenkettedik évfolyamára előírtak 
szerint készíti fel.
Az érettségi vizsgán a tanuló a követke-
ző vizsgatárgyakból ad számot tudásáról:
a) magyar nyelv és irodalom,
b) történelem,
c) matematika,
d) idegen nyelv 
 Amennyiben a tanuló a négy kötele-

ző közismereti érettségi vizsgatárgyból 
érettségi vizsgát tesz, a szakiskolában 
szerzett államilag elismert szakképesítést 
a tanuló kérésére középszintű szakmai 
érettségi vizsgának kell elismerni.
A tanuló szakmai vizsgával rendelke-
zők érettségi vizsgára történő felkészítés-
be bekapcsolódhat a szakiskola befejező 
évfolyamának elvégzésével, azzal, hogy 
legkésőbb a tizenegyedik évfolyam el-
ső félévének utolsó tanítási napjáig meg-
szerzi a szakmai végzettséget. Megszűnik 
a tanuló tanulói jogviszonya, ha a meg-
adott határidőig a szakmai végzettséget 
nem szerzi meg.
A pótjelentkezés határideje: 2016. au-
gusztus 31.
Jelentkezési lapok beszerezhetők az isko-
la portáján, vagy letölthetőek a követke-
ző honlapról:
www.brassai-tiszaujvaros.hu 

Jakab Dénes mb. igazgató

Rendkívüli felvételi eljárás
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 43. 
§ (1), (2) és (3) bekezdései alapján a Sze-
rencsi SzC Brassai Sámuel Szakképző Is-
kolája (OM: 203055) az alábbi tanulmá-
nyi területekre ír ki rendkívüli felvételi 
eljárást a 2016/2017 tanévre.
A rendkívüli felvételi eljárásban csak 
azok a tanulók vehetnek részt, akiket az 
általános iskolai felvételi eljárás során 
egyetlen, a tanuló által megjelölt közép-
fokú intézménybe sem vettek fel.
A rendkívüli felvételi eljárás időpontja: 
2016. május 2. és augusztus 29. között.

A beérkezett felvételi kérelmeket az isko-
la igazgatója 2016. augusztus 31-ig bírál-
ja el.
A rendkívüli felvételi eljárásra egy új je-
lentkezési lap kitöltésével lehet jelentkez-
ni, a kitöltött jelentkezési lapot a szülő 
juttatja el iskolánkba. A jelentkezési lap 
beszerezhető iskolánk portáján, vagy le-
tölthető a honlapunkról: 
www.brassai-tiszaujvaros.hu
Amennyiben a rendes felvételi eljárás so-
rán nem felvételizett iskolánkban, kérjük 
csatolni az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi 

bizonyítvány hitelesített fénymásolatát.
Az iskola neve, címe: Szerencsi SzC 
Brassai Sámuel Szakképző Iskolája Ti-
szaújváros 3580 Rózsa út 10.
Az igazgató neve: Jakab Dénes
Az intézmény/iskola fenntartójának ne-
ve, címe: Nemzetgazdasági Minisztérium 
1051 Budapest József nádor tér 2-4.
OM azonosító: 203055
Az iskola telefon-és fax száma: 49/542-
180, fax: 49/341-907
E-mail címe: brassai@brassai-tiszaujvaros.
hu. Honlap: www. brassai-tiszaujvaros.hu

Tago-
zatkód

Szakgimnázium - Szakterület, szakmacsoport

019 4 évfolyamos; szakgimnáziumi közismereti és szakképzési kerettanterv; idegen nyelv az angol vagy a német; az egész-
ségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; elméleti és gyakorlati gépészet szakmacsoportos 
oktatás; gépészet szakgimnáziumi ágazati oktatás; a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a gépgyártástechno-
lógiai technikus szakképesítés megszerzése. OKJ-szám: 54 521 03

020 4 évfolyamos; szakgimnáziumi közismereti és szakképzési kerettanterv; idegen nyelv az angol; az egészségügyi alkal-
massági követelményeknek való megfelelés szükséges; elméleti és gyakorlati elektrotechnika-elektronika szakmacso-
portos oktatás; villamosipar és elektronika szakgimnáziumi ágazati oktatás; a szakképzési évfolyamok után tervezett ki-
menet az elektronikai technikus szakképesítés megszerzése. OKJ-szám: 54 523 02

021 4 évfolyamos; szakgimnáziumi közismereti és szakképzési kerettanterv; idegen nyelv az angol; az egészségügyi alkal-
massági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; elméleti és gyakorlati ügyvitel szakmacso-
portos oktatás; ügyvitel szakgimnáziumi ágazati oktatás; a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet az irodai tit-
kár szakképesítés megszerzése. OKJ-szám: 54 346 03

022 4 évfolyamos; szakgimnáziumi közismereti és szakképzési kerettanterv; idegen nyelv az angol; az egészségügyi alkal-
massági követelményeknek való megfelelés szükséges; elméleti és gyakorlati informatika szakmacsoportos oktatás; in-
formatika szakgimnáziumi ágazati oktatás; a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a műszaki informatikus 
szakképesítés megszerzése. OKJ-szám: 54 481 05

Tagozatkód Szakközépiskola - Szakterület, szakmacsoport, szakképesítés
036 3 évfolyamos szakközépiskolai képzés; szakközépiskolai közismereti és szakképzési kerettanterv; idegen nyelv a né-

met; szükséges az egészségügyi alkalmassági feltételeknek való megfelelés; elméleti és gyakorlati szakmacsoportos 
oktatás; a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet az ipari 
gépész szakképesítés megszerzése; OKJ-szám: 34 521 04

037 3 évfolyamos szakközépiskolai képzés; szakközépiskolai közismereti és szakképzési kerettanterv; idegen nyelv a né-
met; szükséges az egészségügyi alkalmassági feltételeknek való megfelelés; elméleti és gyakorlati szakmacsoportos 
oktatás; a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a közpon-
tifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés megszerzése; OKJ-szám: 34 582 09

038 3 évfolyamos szakközépiskolai képzés; szakközépiskolai közismereti és szakképzési kerettanterv; idegen nyelv az 
angol; szükséges az egészségügyi alkalmassági feltételeknek való megfelelés; elméleti és gyakorlati elektrotechni-
ka-elektronika szakmacsoportos oktatás; a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése 
után tervezett kimenet a villanyszerelő szakképesítés megszerzése; OKJ-szám: 34 522 04

Nappali vagy esti
A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközép-
iskola és Kollégium (Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.) a 
2016/2017-es tanévben felnőttek számára gimnáziumi kép-
zést indít nappali vagy esti tagozaton. 
Nappali tagozatra a 16. életévüket, esti tagozatra a 18. életé-
vüket betöltöttek jelentkezhetnek. A képzés 3 éves, a 10. év-
folyamtól indul, előző tanulmányok beszámításával.
Nappali tagozaton a tanulók utoljára abban az évben kezd-
hetnek tanévet, amelyben a 25. életévüket betöltik. A képzés 
csak az egyik tagozaton indul, a jelentkezők létszámától füg-
gően. Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 8.  
Jelentkezési lapok beszerezhetők az iskolatitkárnál, illetve le-
tölthetők az iskola honlapjáról: www.eotvos-tuj.sulinet.hu

 Pogonyi-Simon Edit 
                  intézményvezető

Pályázat

Biológiatanári 
munkakör

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 
pályázatot hirdet a 2016/2017. tanévre 1 fő biológia szakos ál-
talános iskolai tanár, óraadói munkakör betöltésére.
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok: részletes 
szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratmásolatok, er-
kölcsi bizonyítvány sikeres pályázat esetén.              
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton Gál Benjámin-
né igazgatónak címezve, 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 12.
A pályázattal kapcsolatosan további információ kérhető a 06-
49-542-203-as telefonszámon.

Gál Benjáminné igazgató

Fel a diplomáért!

Kihirdették
a ponthatárokat

Idén 111 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba, régen próbáltak 
ilyen sokan diplomát szerezni. Van olyan kar, ahová nyolcszor 
többen jelentkeztek, mint ahányat állami finanszírozásban fel-
vehetnek.
Július 26-án, kedden este hirdették ki az idei ponthatárokat, ek-
kor derült ki, kit hova vettek fel. Az eseményekről több netes 
portál is folyamatosan tudósított, sokan sms-ben, emilben kap-
ták meg a tájékoztatást arról, melyik szakra nyertek felvételt. 
A 280-as alsó ponthatár változatlan maradt idén is, de a sláger-
szakok között megugrott a jelentkezések száma, ami sokat szá-
mít a végelszámolásnál. Gazdálkodási és menedzsment, óvoda-
pedagógus, mérnökinformatikus, gépészmérnök, ápolás és bete-
gellátás. A jelentkezések száma alapján ez az öt legnépszerűbb 
alapképzés.
A tiszaújvárosi Kapus Barbara jogász-
nak készül. Ő két közeli egyetemet, a deb-
recenit és a miskolcit jelölte meg. Első he-
lyen államilag finanszírozott képzésre je-
lentkezett, de megjelölte a költségtéríté-
ses képzést is.
- 433 pontot szereztem a tanulmányi és az 
érettségi eredményemmel, többletpontot 
hozott még az emelt szintű angol nyelv-
vizsga. A 10 féléves osztatlan képzésre je-
lentkeztem, tavaly ide 460 ponttal lehetett 
bekerülni, ami nem kevés. Utána néztem, itt egy félév 200-330 
ezer forint közötti összegbe kerül. Nagyon szomorú vagyok, 
hogy nem sikerült, hiszen sok munkám volt benne - mondja Bar-
bi. - Miskolcon 470, Debrecenben 460-nál húzták meg a pontha-
tárt a jogi kar államilag finanszírozott képzésén. Sajnos 27 pont-
tal lemaradtam. Annyira azért nem keseredek el, hiszen a költ-
ségtérítéses képzésbe beférek, tudom nem lesz olcsó, de majd 
ott is megpróbálok jól teljesíteni, és ha kiemelkedő átlagot ho-
zok, akkor megpályázom az államilag finanszírozottat. Egy biz-
tos, nem adom fel, nem az a típus vagyok. Remélem, a kollégi-
umba bejutok, hiszen az is csökkentené a tanulmányaimra for-
dított kiadásokat. 

Török Dávid is idén érettségizett az Eöt-
vösben. Angol nyelvi előkészítő tagoza-
ton szerzett bizonyítványt, továbbtanulá-
si szándékai a sport felé vitték.
- A Debreceni Egyetem Gazdaságtudo-
mányi Karára jelentkeztem sportszerve-
zői szakra - mondja Dávid. - Második és 
harmadik helyen is ugyanezt a szakot je-
löltem meg, csak másik két városban, E-
gerben és Nyíregyházán. Tavaly körülbe-
lül 340 pont kellett a bejutáshoz, nekem 

384 jött össze a középszintű angol érettségivel és a középszintű 
testnevelés érettségivel dupláztam, plusz hozzájött még a nyelv-
vizsga 28 pontja. Dávid este 8 óra után néhány perccel tudta 
meg a jó hírt, felvették az első helyen megjelölt szakra. - Na-
gyon boldog vagyok, bíztam benne, hogy sikerülni fog. Sms-t 
és emilt csak azután kaptam az eredményemről, amikor én már 
megnéztem a ponthatárokat a neten. Szeptembertől albérletben 
fogok lakni egy volt osztálytársammal, aki gépészmérnöknek 
tanul majd, őt is felvették. Nekünk már nem kell keresgélnünk a 
kiadó lakásokat, jó előre lefoglaltuk, bízva magunkban és a fel-
vételi sikerében. 
Mint sokan mások Tóth Panna, is a Deb-
receni Egyetem hallgatójaként szeretné 
folytatni tanulmányait. Zene és nyelvek, 
ez az ő műfaja, továbbtanulási elképzelé-
seit is ez utóbbi határozta meg. 
- Földrajz - francia osztatlan tanári szak-
ra jelentkeztem, mert imádom a francia 
nyelvet, de megjelöltem az angol-fran-
cia szakot is - mondja Panna. - Itt a gi-
miben kezdtem, nagyon megszerettem ezt 
a nyelvet. Másodikként az ELTE ugyan-
ezen szakát írtam a jelentkezési lapra, itt viszont mindig maga-
sabb szokott lenni a ponthatár. Tavaly Debrecenben nem indult 
az általam választott szak, tavalyelőtt viszont igen, akkor 395 
ponttal lehetett bejutni oda. Nekem 418 pont jött össze, a fran-
cia és az angol nyelvvizsgáimból, az emelt szintű érettségiből, 
ami a felvételihez kellett. Sms-ben ért a jó hír, végtelenül bol-
dog vagyok, 416 volt a ponthatár, így szeptembertől a Debrece-
ni Egyetem diákja leszek, néhány év múlva pedig remélhetőleg 
földrajz-francia szakos tanár. Bár csak egy szűk óra az odauta-
zás, nem szeretnék bejárós lenni, kollégiumban egyszerűbb len-
ne, remélem az is sikerül majd.
Azok, akik a rendes felvételi eljárásban nem vettek részt, vagy 
nem kerültek be egy képzésre sem, várhatóan július végétől je-
lentkezhetnek a pótfelvételire. A ponthatárokat augusztus végén 
húzzák meg. A pótfelvételin már csak egy szakot lehet megjelöl-
ni, az egyetemek, főiskolák pedig szinte csak önköltséges kép-
zéseket hirdetnek meg. 

berta
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Víz, zene, humor

Buli volt a strandon 
A TiszaSzolg 2004 Kft. és a 
Termál Pizzéria közösen ren-
dezett Strandpartyt a Tisza-
újvárosi Gyógy- és Strand-
fürdőben.

Igazi strandidő fogadta szombaton a par-
tyra érkezőket. Sokan döntöttek úgy, 
hogy ellátogatnak a rendezvényre. A Ko-
vács család Miskolcról érkezett. Évente 
többször is eljönnek a fürdőbe, de most 
kifejezetten a programok voltak vonzóak 
számukra.
- Egyik ismerősünktől hallottuk, hogy 
nagy buli lesz ma itt a strandon - mondta 
a családfő. Megnéztük az interneten a fel-
lépőket és úgy döntöttünk eljövünk. Na-
gyon tetszik, hogy a hűs medencéből néz-
hetjük a műsort.
Fél 12 körül már gyülekeztek a nézők, a 
színpad előtt várva a népszerű stand up-
os, Rokker Zsolti fellépését. A sétálgatók-
nak, a büfében sorba állóknak is odasze-
geződött a tekintete, hiszen a humorról, 
egy jó nevetésről senki sem akart lema-
radni. A rockzenei vonalat a Bíborszél ze-
nekar képviselte. Az ebédszünet után is-
mét a zenéé volt a főszerep, a Naulé & 
Flashpakk után a Triatlon Nagyhéten is 

bemutatkozott 5Amper nevű helyi formá-
ció szórakoztatta a közönséget. Voltak, 
akik véletlenül kerültek a strandpartyra.
- Mi a Tisza-tónál nyaraltunk és hazafe-
lé jövet úgy döntöttünk, hogy ezt a napot 
még a strandolásnak szenteljük - nyilat-
kozott lapunknak a Szlovákiából érkezett 

Mészáros Magdolna, aki lányával és há-
rom unokájával élvezte a napsütést a me-
dence szélén. - Nem tudtunk arról, hogy 
itt programok várnak bennünket, de na-
gyon örülünk, hogy belecsöppentünk. 
Akik még nem fáradtak el az egész napos 
strandolásban, hajnali 1-ig éjszakai für-
dőzésen is részt vehettek, a buli pedig a 
Camelotban folytatódott reggelig.
- Az 50 éves Tiszaújváros programsoro-
zathoz szerettünk volna kapcsolódni ez-
zel a rendezvénnyel. A Strandparty szer-
vezésével kapcsolatban csak pozitív visz-
szajelzéseket kaptunk a vendégektől, elé-
gedettek voltak a programokkal és a fel-
lépőkkel egyaránt. Úgy tűnik, van igény 
ilyen típusú szórakozási lehetőségre is, 
így nincs kizárva a folytatás sem a jövő 
nyáron - mondta Fodor-Somodi Gabriel-
la a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő 
üzemeltetési vezetője.
 Idén másodszor rendezték meg a Strand 
szépe versenyt, ahol a 8 jelentkező kö-
zül egy Szlovákiából érkezett fiatal lány 
lett a győztes, így ő tölthet el egy hétvé-
gét Bogácson a Villa Sederkyn apartman 
házban. 

ema

Rokker Zsolti

Humor, pálinka, Szanticska
A Tiszaújvárosi Gyógy- és 
Strandfürdőben megrende-
zett Strandpary egyik fellé-
pője Erdei Sándor, ismer-
tebb nevén Rokker Zsolti 
volt. A színpad melletti ár-
nyékban beszélgettünk a fel-
lépés előtt humorról, pálin-
káról, Szanticskáról.

- Hogyan lett Erdei Sándorból Rokker 
Zsolti?
- A Sláger Rádió Bumeráng című műsorá-
ban dolgoztam, több mint 10 éven keresz-
tül, hangjátékokat gyártottunk, ahol meg-
született a nagymama karaktere, a „Nagy-
mutter” és az unokája „Rokker Zsolti”. 
Ez egy kitalált név, nincs különösebb tör-
ténete, rám ragadt ez a név.
- A  rádiós, tévés munkák mellett mennyi-
re gyakoriak az élő fellépések?
- A Sláger Rádió megszűnése után a Neo 
FM-ben dolgoztam, de már ennek is 5 éve 
vége. Az ATV Dumakabaréjában szerepe-
lek jelenleg, ott vagyok a stand up társulat 
tagja. Szerencsére jellemzőek az élő fel-
lépések is. Itt Tiszaújvárosban is többször 
jártam már. Nagyon jó dolognak tartom, 
hogy ennek a városnak egy műsor össze-
állításában fontos a humor. Sok esetben 
csak a zenés fellépőkhöz ragaszkodnak, a 
humorest már nem fér bele a programba, 
pedig azt gondolom, hogy jó dolog nevet-
ni, ki kell szakítani az embereket a min-
dennapi gondokból, a viccek segítségével 
oldjuk a hangulatot. Most, a hónap végén 
Szikszón lesz egy Duma Plázs nevű ren-
dezvény ahol szintén fellépek és az im-
már hagyományosnak mondható Szan-
ticskai Humorfesztiválon is látható, hall-

ható leszek.
- Ha már Szanticska szóba került, hogyan 
kerültél oda?
- Edelényiként turistaként jártam ott elő-
ször és nagyon megtetszett a környezet, a 
falu szerkezete. Sikerült egy pihenőházat 
felépítenem, ami nagyon népszerű a ki-
rándulók körében. 
- Úgy tudom képviseled is ezt a települést. 
- Valóban, Szanticska tiszteletbeli alpol-
gármestere vagyok. Az én feladatom, 
hogy minden évben augusztus 20-án ösz-
szehozzunk egy humorfesztivált. Annak 
ellenére, hogy ilyen kis településről van 
szó - jelenleg 5 fő a lakossága - országo-
san elismert humoristák jönnek el minden 
évben. Az idén  pálinkaversennyel kötjük 
össze a humorfesztivált. Én magam 5 éve 
foglalkozom pálinkakészítéssel. Régeb-
ben kereskedelmi forgalomban is lehe-

tett kapni, de ma már kizárólag helyben, 
kistermelői igazolvánnyal árusítható. El-
sősorban nem megélhetési forrás, inkább 
azért csinálom, mert szeretem csinálni és 
élvezem a „gyümölcslét”.
- Mik a terveid tiszteletbeli alpolgármes-
terként, illetve humoristaként?
- Mindenképpen az a célom, hogy Szan-
ticska nyisson a külvilág felé. Nincs ar-
ra szükség, hogy zárt közösség marad-
jon. A település képe egyértelműen alkal-
mas arra, hogy akár élő skanzenként mű-
ködjön. A Szanticskai Humorfesztivállal 
is vannak távolabbi terveink. Szeretnénk, 
hogy a rendezvény kibővüljön több nap-
ra. A telektulajdonosok, háztulajdonosok 
egy-egy zenekart látnának vendégül, be-
engedve a közönséget is. De ez a kezde-
ményezés még gyerekcipőben jár. 
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Nyáresti korzó

Ősi inka 
és ritmusos latin

Végy egy csendes, nyugodt délutánt, adj hozzá nap-
sütést, tavat, szökőkutat és végül jócskán fűszerezd 
meg indián zenével. Ez az idei első Nyáresti kor-
zó rövid receptje, a végeredményt több tucatnyian 
„megkóstolták” az elmúlt hétvégén. 

A Herencias indián együttes most először látogatott városunk-
ba. Tagjai Peruból és Ecuadorból származnak, több évtizede él-
nek hazánkban. Azért zenélnek, hogy terjesszék, népszerűsítsék 
az indián, inka kultúrát és muzsikát.
- Kisebb és nagyobb közönség előtt is szeretünk játszani - mond-
ta a zenekar egyik tagja, a perui Richard Rivas. - Akik elsőre a 
legjobban érzik a ritmust, azok a gyerekek, nekik nagyon szere-
tünk játszani, hiszen ők adják a legtöbb pozitív energiát. 
- Népszerű hazánkban az indián muzsika?
- Jelenleg 2-3 indián zenét játszó csapat van Magyarországon, 
mi már több mint nyolc éve zenélünk együtt. 
- Nagyon különbözik a magyar és a dél-amerikai indián kultú-
ra? Be tudjuk fogadni a világotokat? 
- Úgy érzem, a magyarok nyitottak a mi zenénkre, a dél-ame-
rikai indián kultúrára, ezt látjuk, érezzük is a mindennapok so-
rán. Nekünk a zenélés a hobbink, boldogságot jelent számunk-
ra. Úgy érezzük ilyenkor, hogy jókedvet, vidámságot adunk, de 
ezt a közönségtől többszörösen vissza is kapjuk. Mi is szere-
tünk megismerni más kultúrákat és úgy látom, hogy a magya-
rok is ilyenek. 

FP 
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Betty és Alex vállalta be a táncot.

A Herencias nagyon szeret játszani a gyerekeknek.

Rokker Zsolti közönségét és pálinkáját is maga főzi meg. 

Nézőtérré váltak a medencék.

Igazi strandidő volt szombaton.



Újabb jubileumi kiadvány

Tudományos igényesség, közérthetőség
Megkezdődtek a nyomdai 
előkészületei az önkormány-
zat újabb jubileumi kiadvá-
nyának. Dr. Kákóczki Balázs 
történész a szederkényi ura-
dalom történeti földrajzát 
dolgozta fel könyvében. Az 
alábbiakban a kötet elősza-
vából közlünk két részletet.

A mondás is úgy tartja: aki nem ismeri a 
múltját, annak jövője sincs. Ha csak Ti-
szaújvárost és vonzáskörzetét vesszük a-
lapul, akkor szinte mindegyik település-
nek van már hosszabb-rövidebb helytör-
téneti kiadványa, monográfiája vagy va-
lamilyen forrásközlése. Ezek a könyvek 
döntő többségében településtörténettel 
foglalkoznak, amelybe persze nagyon sok 
minden belefér (régészet, művelődéstör-
ténet, népszokások, életképek, népnyelv, 
egyháztörténet stb.) a megszokott krono-
lógiai-történeti megközelítés mellett, és 
így a forrásfelhasználásuk is egységes 
(régészeti leletek, oklevelek, törvényszé-
ki és nemesi közgyűlési iratok, királyi 
rendeletek, jegyzőkönyvek, anyaköny-
vek, visszaemlékezések, stb.) Ezek közé 
a könyvek közé sorolható Tiszaszeder-
kény egyetlen, összefoglaló jellegű tele-
püléstörténeti kiadványa, a Cseterki Sán-
dor-féle Tiszaszederkény története is.
Amikor 2015. március 1-jén hozzáláttam 
a kutatómunkámhoz, és átnéztem eze-
ket a könyveket, rövid időn belül világos 
lett számomra, hogy nem érdemes olyan 
helytörténeti kiadványt közre bocsátani, 
amely, hogy úgy mondjam, követi a kon-
venciókat, amelyet egyszer már megírtak, 
és amely nem valószínű, hogy sok újat 
tudna mondani az érdeklődőknek. Már-
pedig az alapvető célkitűzés az volt, hogy 
jó lenne, ha valami új születne Tiszasze-
derkénnyel kapcsolatban. Egy új kötet, 
amely íródjon tudományos igényesség-
gel, de mégis legyen közérthető és figye-
lemfelkeltő, és amelyet kötetlenebb, ben-
sőségesebb hangvétele révén szíveseb-
ben forgatnak az emberek, mint egy tu-
dományos jellegű, kutatóknak szánt érte-
kezést. Egy új kötet, amely szóljon Tisza-
szederkényről, és amelyet ne csak a sze-
derkényiek, hanem a tiszaújvárosiak, sőt 
a környékbeliek is egy kicsit magukénak 
éreznek. Egy új kötet, amely legyen egy-
ben historiográfiai kitekintés és jelen ko-
runk története is. Egy új kötet, amely a 
ma élőkhöz szól, és amelyhez a ma élők 
is hozzá tudnak szólni, és amely emléke-
zésre, és talán némi nosztalgiára készteti 
őket. Egy új kötet, amely elmagyarázza, 
hogy miként alakultak ki és fejlődtek to-
vább azok a földrajzi, természeti és infra-
strukturális viszonyok, amelyek a helyi-
ek és a környéken élők számára teljesen 
természetesek és hétköznapiak, hogy ne 
mondjam, észrevétlenek. Nos, mindezen 
célokat A szederkényi uradalom történe-
ti földrajzában egyesítettem.
Aki még nem foglalkozott történelem-ku-
tatással, annak talán idegenül és kissé kü-
löncnek hangozhat ez a cím, hiszen felte-
heti a kérdést a Kedves Olvasó: „Hogyan 
lehet a történelmet összekapcsolni a föld-
rajzzal?” Megnyugtatom Önöket, hogy 
van rá mód. A történeti földrajz valójá-
ban a helytörténészek körében is eleddig 
meghódítatlan területnek számít. A műfaj 
egyedisége abban rejlik, hogy a hagyo-
mányosakon túl egészen speciális forrá-
sokkal dolgozik: birtokleírásokkal, hely- 
és dűlőnevekkel, katonai, topográfiai, ka-
taszteri és birtoktérképekkel, sőt, manap-
ság már műholdképekkel is. Az ilyen és 
ehhez hasonló kutatásoknak fontos ré-
szét képezi a terepbejárás is, amely a le-
véltárazós és olvasgatós történészszak-
ma számára ugyancsak szokatlan. A tör-
téneti földrajz valójában a történelemtu-
dományok egyik segédtudománya, amely 
adott korszak adott településének vagy tá-

jegységének infrastrukturális, természeti, 
társadalmi és gazdasági viszonyait vizs-
gálja, mégpedig földrajzi szempontok fi-
gyelembe vételével. Értelemszerűen mi-
nél nagyobb az adott terület, annál több 
forráshoz juthat hozzá az ember, vagyis 
annál többet lehet róla írni. Nos, itt jön a 
képbe a történelmi Szederkény, pontosab-
ban a falu hatalmas kiterjedésű és össze-
függő birtokteste, az általam csak „sze-
derkényi uradalom”-nak elnevezett terü-
let, amelyet északon Kesznyétem és Dob, 
keleten Polgár, délen Palkonya és Nemes-
bikk, nyugaton pedig Sajó Örös és Sa-
jó Szöged határolt. Ennek a csaknem 50 
km2-es területnek fogjuk megvizsgálni a 
történeti földrajzát. Első ízben olvashat a 
Kedves Olvasó a környékbeli utak, kom-
pok és hidak történetéről, Szederkény 
bel-és külterületének változásairól, a falu 
környéki dűlőkről és tanyákról, és persze 
azokról a dűlőkről és tanyákról, amelyek 
az uradalmi területet hálózták be. Külön 
foglalkozunk a Tisza szabályozásának he-
lyi vonatkozásaival, amely ebből a kont-
extusból feltáratlan, vagy a Sajó folyó 
csatornázásával, amelynek összefoglalá-
sa a borsodi történészszakma régi adóssá-
ga. Sokféle olyan dologról lesz tehát szó, 

amely ma is körülvesz minket, amelyek 
mellett mindennap elmegyünk, de a törté-
netükkel, kialakulásuk okaival és miként-
jével nem igazán vagyunk tisztában. (…)
Ahogy fentebb említettem, munkámat kö-
tetlenebb stílusban, „olvasóbarát” hang-
nemben szeretném előadni. Mellőzöm az 
ilyen munkákban szokásos és elvárt, túl-
fűtött tudományos megfogalmazást, vi-
szont nem tekintek el a tudományos igé-
nyességtől. Fontosnak tartom az eddigi 
szakirodalom bemutatását, forrásaim is-
mertetését és meghivatkozását, továbbá 
a felhasznált szakirodalom összefoglalá-

sát. Nem kívánok táblázatokkal, grafiko-
nokkal és különféle kimutatásokkal ope-
rálni, mivel ezek jó része a laikus érdek-
lődők számára roppant unalmasak tud-
nak lenni, ugyanakkor nem is illenek egy 
ilyen jellegű írásba. Mondandómat tömö-
ren és lényegre törően, az érdekesebb ré-
szek kiemelésével közlöm. Korántsem 
az a célom, hogy mindent leírjak, mivel 
egy könyv oldalszámának határai vannak, 
ugyanakkor forráshiány miatt nem is le-
het mindent közre adni. Például nem fo-
gok szót ejteni az uradalom összes dű-
lőjéről. Ezekből alsó hangon is volt kb. 
150-160 darab, amelyeknek jó része csak 
néhány évtizedig volt a köztudatban, és 
vagy megszűntek, vagy más formában, 
kiterjedésben és elnevezésben éltek to-
vább. Sok dűlő mára teljesen elfelejtő-
dött, és noha írásban megmaradtak, térké-
pen nehéz bejelölni őket.
Munkámat számos archív és napjaink-
ban készült fényképpel színesítettem, és 
természetesen elengedhetetlennek tartot-
tam a katonai és a topográfiai térképek, 
továbbá a műholdképek közlését is, mi-
vel ezek nélkül igencsak nehéz lenne kö-
vetni a történeti-földrajzi változásokat. 
Ugyancsak megemlíteném, hogy a hely-
nevek írásában - ahogy néhány sorral fen-
tebb már tapasztalhatta a Kedves Olvasó -  
nem a mai helyesírási szabályokat vettem 
alapul, hanem a történelmit, mivel az el-
múlt három évszázadban mindegyik kör-
nyékbeli település neve megváltozott, né-
hányé többször is. Alapnak mindig a ka-
tonai felméréseken előforduló helyne-
vet vettem, és mindig úgy írom le, ahogy 
azt az adott térkép mutatja, jelezve ezzel, 
hogy melyik időszakban járunk. Például 
Kesznyéten esetében: első katonai felmé-
rés: Kesznyétem, második katonai felmé-
rés: Kesznyétem, harmadik katonai fel-
mérés: Sajó-Kesznyéten, 1928-as térkép: 
Kesznyéten stb. Tiszaszederkény eseté-
ben is szándékosan használom a Szeder-
kény megnevezést, mivel a falu neve csak 
1905. január 1-től él hivatalosan ebben a 
formában. 
A régi településnevek mostani megfelelő-
jére nem térek ki külön, mivel ezek a mai 
szem számára is könnyen felismerhető-
ek, például Dob, Tiszapolgár, Bába, Bikk, 
stb. Kivételt csak néhány esetben teszek 
(Csaba, Mezőnyék, Poga). A könnyebb 
tájékozódás kedvéért sok területnek, in-
gatlannak és egyéb földrajzi egységnek 
magam adtam nevet: régi Tisza-sziget, 
„polgári” révház, „polgári” gázló, „kis át-
metszés”, stb. A réveket is külön kellett 
elnevezni, hogy meg lehessen őket külön-
böztetni egymástól. A két szederkényi ti-
szai rév (Melczer, Erdődy) és az ország-
úti rév (kisfaludi rév, polgári rév) keleten 
volt a Tiszán, a Sajó rév (Inérháti rév) pe-
dig északon, a Sajón (de a szabályozás 
előtt szintén a Tiszán.)

Dr. Kákóczki Balázs

8. oldal 2016. július 28.História/Rendezvény

A könyv borítója. A térképen Szederkény, Sajó Ör(ö)s, Sajó Szöged környéke az 
első katonai felmérés (1783) idején. 

Öreg nyárfa a 35.ös út és a kerékpár-
út között az itt lévő bombatölcsérek 
egyikében.



A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Írók, költők fürdőruhában - kamarakiállítás. 
Helyszín:a könyvtár aulája. 
A kiállítás augusztus 31-ig tekinthető meg.
Helytörténeti Gyűjtemény
ÚJ IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS NYÍLT
A  „VILLA SCEDERKYN” TÁJHÁZBAN!
A „Tiszaszederkény akkor és most” című időszaki kiállításon 
régi és új fényképek segítségével mutatjuk be egyes tiszasze-
derkényi és környékbéli helyszíneknek, épületeknek az idők 
folyamán bekövetkezett változásait. Az archív és a mai fotók 
egymás mellé helyezésével látványosan érzékelhetőek ezek a 
változások. Reményeink szerint olyan kuriózumnak számító 
fotókat is kiállítunk, amelyek a helyiek számára is újdonságot 
jelentenek. A kiállítást képes idővonal színesíti.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Cím: „Villa Scederkyn” Tájház (Tiszaújváros, Bocskai út 18.)

A Tisza TV műsora
Augusztus 3., szerda

18:00 Héthatár: - Strandszarkák - Munkára fel diákok! - Lift 

a rendelőben - Új kiállítás a tájházban 

18:15 Hétről-Hétre: Tüntetés iskoláinkért - Készülődés a ha-

lászléfőző fesztiválra - Félmúlt - Sport: Bemutatkozik Ger-

liczki Máté vezetőedző

Augusztus 4., csütörtök 

9:00 A szerdai adás ismétlése

1987. 30. hetében „dühöngött” a nyár Magyarországon. Ak-
koriban, aki csak tehette nyaralni indult. Míg manapság, aki 
teheti, magának szervezi nyaralását, az elmúlt rendszerben a 
vállalatok, szakszervezetek saját vagy szerződéses üdülők-
kel rendelkeztek. Így volt ez a TVK esetében is. A nyaralá-
si lehetőségekről adott tájékoztatást egy cikkben a Leninvá-
rosi Krónika.
„A TVK üdülőiben egyébként, valamint a bérelt illetve cse-
reüdülésben mintegy 1800 fő, tehát a kombinát dolgozóinak 
közel egyharmada vesz részt ebben az évben. Az üdüléssel 
kapcsolatos teendőket ellátó szakemberek véleménye szerint 
a legnépszerűbb pihenőhelyek egyike az egész évben folya-
matosan üzemelő jávorkúti üdülőház, ahol előszezonban há-
romnapos, főszezonban hatnapos turnusban, egyszerre har-
mincan pihenhetnek.”
Emellett a  TVK dolgozói Hajdúszoboszlón 20 férőhelyes la-
kásban is pihenhettek, de a magyar tenger partján is több le-
hetőség közül választhattak. A cikk szerint Balatonalmádiban 
és Balatonfüreden összesen 40 gyermek üdülhetett a Veszp-
rémi Vegyipari Egyetemmel kötött szerződés alapján. Csalá-
di kikapcsolódásra is volt mód a Balatonnál.
„Ebben az idényben 1050 fő nyaralhatott SZOT-beutalóval. 
450-en a balatonszéplaki üdülőben töltik évi szabadságuk 
egy részét.”
A legszerencsésebbek külföldre, az irigyelt NDK-ba utaztak.
„Második alkalommal járt az NDK-beli Walthersdorfban 
Varga Lászlóné és családja, ők a 13 TVK-s családdal együtt 
két hetet töltöttek ebben a német kisvárosban.”
És ez csak a TVK. A cikkben a TIFO, az erőmű, a városi ta-
nács és az itt működő kisebb-nagyobb cégek kínálata is terí-
tékre került. Jól látszott, a nyaralás akkoriban kardinális kér-
dés volt.
A jövő héten 1986. 31. hetéből szemlézgetünk.

borza

Üdülési körkép
Hétről hétre évről évre

Alkotótáborban a derkósok

Persze nem csak gyerekek, 
hanem felnőttek is részt vet-
tek a Derkovits Kulturális 
Központ által sokadik alka-
lommal szervezett összmű-
vészeti alkotótáborban Bala-
tonlellén július 18-tól július 
24-ig. A tábor vezetője, Má-
tyás Zoltán igazgató nyilat-
kozott lapunknak. 

- Több évtizede szervezünk különböző tí-
pusú táborokat, ezek közé tartozik a mű-
vészeti csoportok felkészítő tábora is - 
mondta az intézményvezető. - Jelenlegi 
formájában kilencedik alkalommal töl-
tött el egy tartalmas hetet együtt a Der-
kovits Fúvószenekar, a Derkovits Mazso-
rett Csoport, a Guzsalyas Díszítőművé-
szeti Szakkör, a Szederke Díszítőművé-
szeti Szakkör, valamint a Tiszavirág Folt-
varrókör, közel hatvan fő részvételével. 
- Miért pont Balatonlelle volt a helyszín?
- Az ideális helyszín kiválasztása nem 
könnyű feladat, hiszen több szempont-
nak kell megfelelni, ilyen a próbákhoz 
szükséges terek, vagy az étkezési és el-
szállásolási lehetőségek megléte, a sza-
badidős programokhoz kapcsolódó adott-
ságok milyensége. Tiszalök, Sárospatak, 
Balatonföldvár, Bogács, Balatonalmádi, 
Zamárdi után Balatonlelle is kiváló hely-
színnek bizonyult. 
- Hogyan, mivel töltötték az időt? 
- A délelőtti próbák, foglalkozások után 
jutott idő fürdésre, napozásra, kirándulás-
ra is. Együtt mentünk el a balatonboglá-
ri Gömbkilátóhoz, ahonnan a magyar ten-
ger gyönyörű panorámája tárult elénk. A 
szintén közös sétahajózás kellemes perce-
ket szerzett a tábor lakóinak. Egyéb sza-

badidős programban sem volt hiány, hi-
szen szobánkénti kvízversenyt rendez-
tünk, ki mit tud zajlott, illetve játékos ve-
télkedőn és bátorságpróbán is részt ve-
hettek a táborlakók. Természetesen, mint 
minden táborozás alkalmával, idén sem 
maradhatott el a közös vacsorakészítés, 
egyik este paprikás krumpli, másnap sült 
szalonna készült, ezután a guzsalyasok 
házilag készített nudliját fogyasztottuk el.
- A szakmai munka miként zajlott?
- A fúvósok az egyéni felkészülésre fek-
tették a hangsúlyt, a mazsorettek régeb-
bi koreográfiák gyakorlásával és újak el-
sajátításával készültek a következő fellé-
pésekre. A díszítőművészeti csoportok a 
sióagárdi fehérhímzés technikáját sajátí-
tották el, illetve gyöngyöt fűztek. A folt-
varrók különleges technikával készített 
válltáskát és a nyakkendőgyűjtés eredmé-

nyeként meglévő nyakkendőkből készí-
tettek kiegészítőket. 
- Összművészeti tábor volt a lellei, de bi-
zonyára összekovácsoló is…
- Kifejezetten célunk, hogy ezekben a tá-
borokban a szakmai munka mellett erő-
sítsük a csoportokon belüli és a csopor-
tok közötti összetartást. Nagyszerű lát-
ni és átélni, amikor a tízéves és a hetve-
néves együtt örül és tapsol a záró esten. 
Véleményem szerint az elmúlt időszak 
egyik leghangulatosabb táborát sikerült 
megrendezni. Köszönet ezért támogató-
inknak, Tiszaújváros önkormányzatának, 
a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítványnak 
és természetesen művészeti vezető és kí-
sérő kollégáimnak. Bízom benne, hogy 
2017-ben újra eltölthetünk együtt egy tar-
talmas hetet.

f.l.

Nyári gyerekek a Balaton parton…

Vakációs ügyelet az Eötvösben
A nyári szünet ideje alatt a titkárságon az ügyintézés a megszo-
kott munkarendnek megfelelően zajlik. (Hétfőtől-csütörtökig: 7 
órától 15:20-ig, pénteken: 7 és 13:20 között)
Intézményünk vezetői 8 és 14 óra között ügyeletet tartanak a kö-
vetkező szerdai napokon:
 - 2016. augusztus 03.
 - 2016. augusztus 10.
 - 2016. augusztus 17.

Pogonyi-Simon Edit, intézményvezető

Tartalmas egy hetet töltöttek el együtt a művészeti csoportok tagjai.

9. oldal2016. július 28. Kultúra



Tiszaszederkényben, a Bajcsy-Zsil-
linszky 73. sz. alatti, 3 szobás, szute-
rénes ház, nagy telekkel eladó. Érd.: 
06-30/532-98-83

Girincs központjában 3 szobás össz-
komfortos családi ház, rendezett por-
tával, melléképülettel eladó vagy ti-
szaújvárosi lakásra cserélhető.
Érdeklődni a 06-49/355-175-ös tele-
fonszámon lehet.

Tiszaújváros várossá nyilvánításának 
50. évfordulója tiszteletére megjelent

a Képes Krónika című kétkötetes kiadvány.
A díszdoboz a Képes Krónika 1966-2016 és a 
Tiszaújváros iparvállalatainak története című 

köteteket tartalmazza.
Ára: 5.000,- Ft

Megvásárolható a Hamvas Béla Városi 
Könyvtárban.

10. oldal 2016. július 28.Rendezvény/Hirdetés



Írta és szerkesztette: Kiss Péter

Labdarúgás

Gólok futószalagon
Újabb két felkészülési mér-
kőzéssel hangolódott az au-
gusztus 6-i bajnoki rajtra a 
Termálfürdő FC Tiszaújvá-
ros NB III-as labdarúgó csa-
pata. Mindkét találkozót ha-
zai környezetben játszották 
a kék-sárgák, és nagyarányú 
győzelmeket arattak. 

Szerdán a megyei I. osztályú Sajóbábony 
együttese volt az edzőpartner, amely az 
első félidőben ráijesztett magasabb osz-
tályú ellenfelére. A második játékrészben 
aztán kidomborodott a két csapat közöt-
ti különbség, és végül több mint fél tucat 
góllal terhelték meg a sajóbábonyiak há-
lóját. Szombaton már „nehezebb dió”-nak 
ígérkezett a tavaly a szlovák másodosz-
tály 5. helyén végzett Lokomotív Kassa 
legénysége. A barátságos találkozó elle-
nére szikrázóan kemény mérkőzést látha-
tott a tiszaújvárosi közönség. Végül a re-
mekül küzdő, helyzeteit jobban kihaszná-
ló tiszaújvárosiak megérdemelten nyerték 
meg az összecsapást. 

TFCT - Sajóbábony 7-2 (1-2) 
TFCT: Herceg - Dajka, Bodó, Fodor, 
Molnár F., - Fabu, Balogh, Viscsák, Sha-
di, Molnár L., Bussy, Cserék: Szegő, Hor-
váth, Kristófi, Kerekes I., Kovács Sz.
Gólszerzők: Kristófi (3), Bussy, Molnár 
L., Kovács Sz., Fabu ill: Varga (2)

TFCT - Lokomotíva Kosice 6-3 (2-2) 
TFCT: Tóth Cs.- Balogh, Dajka, Fodor, 

Molnár F - Fabu, Bussy - Viscsák, Shadi, 
Molnár L.- Kristófi. Cserék: Herceg, Ko-
vács, Horváth, Nagy, Papp
Gólszerzők: Kristófi (3), Viscsák, Ko-
vács, Molnár L.,
Gerliczki Máté, vezetőedző: Háromheti 
munka után véleményem szerint előrébb 
tartunk annál, amit várhattunk. Van még 
két hét a bajnoki rajtig és néhány játékele-
met ha sikeresen begyakorolunk, akkor a 
bajnoki rajtra úgy nézhet ki a gárda, mint 
amit gondolunk.
A bajnoki rajt előtt még egyszer lép pá-

lyára a csapat, mégpedig két mérkőzésen, 
így valamennyi kerettag játéklehetőséget 
kap. Július 30-án, szombaton 15 órakor a 
megyei első osztályú Polgár, majd 17 óra-
kor a szintén megyei első osztályú Má-
tészalka csapata lesz az ellenfél. 
Az NB III Keleti csoport teljes, pontos 
őszi menetrendje még nem végleges, az 
viszont már biztos, hogy az első fordu-
lóban augusztus 6-án, szombaton 17.30 
órakor fogadja a Nyírbátori FC gárdáját 
a Tiszaújváros. 

Súlyemelés

Döntőbe emelték 
magukat

A hétvégén Ózd adott otthont a 11. Suzuki Kupa súlyemelő ver-
senynek, mely egyben a területi minősítő újabb állomása is volt. 
A 12 szakosztályból több mint nyolcvanan léptek dobogóra a 
különböző kor- és súlycsoportokban. A Tiszaújvárosi Sport Club 
versenyzői derekasan kitettek magukért, mérlegük 4 arany-, 1 
ezüst- és egy bronzérem. Teljesítményükkel kvalifikálták magu-
kat a korosztályos és a felnőtt országos bajnokságra is, melyet 
Tamásiban rendeznek meg augusztus közepén. 
Területi minősítő 
Serdülők: 1. Lucz Levente (+85 kg) 155 kg, 2. Réti Márton 
(69 kg) 95 kg. 
Ifjúságiak: 1. Vadászi József (56 kg) 125 kg.
Suzuki Kupa 
Serdülők: 1. Egyed Martin (85 kg) 160 kg, 3. Páhány Tamás 
(69 kg) 145kg. 
Felnőttek: 1. Ducsai Gergely (94 kg) 235 kg.

Kajak-kenu

Rakusz jól húz
A Tiszaújvárosi Vízisport Egyesületnél nem csak a zsenge ko-
rú versenyzők szerepelnek eredményesen a megmérettetéseken. 
Egykori olimpikonunk, Rakusz Éva még mindig nagyszerű for-
mában van, hisz 5 számban is helyezést ért el a múlt héten Su-
korón megrendezett Masters versenyen.
K1 női Masters 500m 1. Rakusz Éva, K1 női Masters 200m 1. 
Rakusz, K2 mix 200m 1. Rakusz - Valkusz Pál, K2 mix 500m 
2. Rakusz - Valkusz Pál, K2 női Masters 200m 3. Rakusz - Kán-
torné Zsuzsa.

A Sportcentrum eseményei
Július 29. péntek

Labdarúgás
17.00 TFCT U17 - Tiszakeszi U19 edzőmérkőzés  
    Füves edzőpálya

Július 30. szombat
Labdarúgás
15.00  TFCT - Polgár edzőmérkőzés  
    Füves edzőpálya
17.00  TFCT - Mátészalka edzőmérkőzés  
    Labdarúgó stadion

Július 31. vasárnap
Labdarúgás
17.00  TFCT U19 - Görbeháza edzőmérkőzés 
    Füves edzőpálya

A TFC Tiszaújváros arcképcsarnoka

Tóth Csaba
születési év: 1991

kapus, mezszám: 30

Fodor Péter
1984

védő, 3

Polényi Tamás
1989

középpályás, 7

Nagy Márk
1997

védő, - 

Fabu Márton
1994

középpályás, 17

Molnár László
1991

támadó, 9

Kerekes István
1980

középpályás, 11

Kristófi Sándor
1993

támadó, 20

Kovács Szilárd
1991

támadó, 12

Bodó Gábor
1990

védő, 5

Papp István
1998

támadó, - 

Ujj Levente
1997

középpályás, - 

Tóth Marcell
1997

középpályás, - 

Molnár Ferenc
1991

védő, 16

Hussein Shadi
1992

középpályás, 14

Viscsák György
1995

támadó, 6

Bussy Dávid
1992

középpályás, 10

Szegő Botond
1998

kapus, 55

Horváth Tamás
1986

védő, 18

Dajka László
1993

védő, 4

Balogh Gábor
1994

középpályás, 19

Herceg Péter
1994

kapus, 1
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A kékmezes kassaiak szerezték meg ezzel a fejessel a vezetést az első félidőben,  
de végül a tiszaújvárosiak örülhettek a találkozó végén.



A csokoládé ünnepe
Kilencedik alkalommal várja az országhatáron innen és azon 
túlról érkező vendégeket, kiállítókat Szerencsre az Országos 
Csokoládé Fesztivál. Változatos kulturális programok, nyere-
ményjátékok, sportversenyek, édesség bemutatók és kóstolók, 
vásári forgatag, csokoládéból készült mesefigura-szobrok, 
csokoládé kalandpark, és még sok-sok édes meglepetés kínál 
felhőtlen szórakozást gyerekeknek és felnőtteknek.
Sportot és egészséges életmódot népszerűsítő bemutató nyitja 
a rendezvénysorozatot, melyen a fiatalok kedvenc sportolóik-
kal találkozhatnak. Nagyszerű sportolók mutatják be tudásu-
kat, és állítanak példát a diákok elé.
Idén ezen a „nulladik napon” (sportnapon) is lesznek fellépők, 
csütörtökön a Wellhello valamint Majka és Curtis is tiszteletü-
ket teszik a fesztivál közönsége előtt.
A pénteki zenei programok közül ki kell emelni az Omega 
együttest, mely fennállásának 55. évfordulóját ünnepli. Fellép 
még ezen a napon többek között a Balkan Fanatik, az Ocho 
Macho, a Republic, a Honeybeast, a Children of Distance, és 
a Dorothy csapata. 
Szombaton felvonulással kezdődik a fesztivál. A felvonulók 
között mazsoretteket, népi együtteseket, fúvósokat és veterán 
autókat köszönthetünk. 
A fesztiválterületen kezdetét veszi a csokitúra: technológiai 
bemutatók, édességek kóstolása csábítja az édesszájú látoga-
tókat.
A Kulcsár Anita Sportcsarnokban lesz a Sweet Dance Cham-
pion táncverseny, melyet első ízben rendeznek meg.
Lesz látnivaló bőven, hiszen különféle kézműves bemutatók, 
Csokoládé Kalandpark várja a kicsiket és nagyokat egyaránt. 
A régi autók szerelmesei a III. Oldtimer Veteránautó kiállított 
szépségeit csodálhatják meg.
A zenei stílusok tekintetében változatos paletta várható, a 
rock, pop, punk, nemzeti rock és az alternatív irányzatok kép-
viselői mind helyet kapnak a színpadon. Fellép Anna and the 
Barbies, Tankcsapda, Bëlga, Deák Bill Gyula, Groovehouse, 
By the Way, Alvin és a Mókusok, Dalriada és Örökség, és még 
sokan mások. Természetesen a gyermekekről sem feledkez-
nek meg. Bábszínház, óriásbábosok, ugráló vár, vidámpark. 
Itt lesz ismét a 100 Folk Celsius és a Kolompos együttes is. A 
hagyományosan általános iskolások részére meghirdetett rajz-
versenyre rekord számú, 767 rajz érkezett. Minden pályázót 
meghívtak a fesztiválra, az első helyezettek csokoládé díja-
zásban részesülnek, a helyezett alkotások óriásplakáton nép-
szerűsítik a fesztivált.
A szombati programkínálat éjjel sem érhet véget, mivel a bu-
lizókat szabadtéri diszkó, habparti várja.
A vasárnapot a tűzoltók hagyományőrző versenye nyitja, a 
Kulcsár Anita Sportcsarnokban pedig a Miss Alpok-Adria 
szépségverseny megyei fordulóját rendezik meg.
A Depresszió, a Superstereo, Péterfy Bori és a Loveband, 
Kowalsky meg a Vega, az Ismerős Arcok és a Fish zenekar 
is koncertezik. Hagyományosan a szerencsi fiúk, a Hooligans 
együttes zárja a koncertek hosszú sorát.  Azt estet és a feszti-
vált különleges elemeket tartalmazó tűzijáték teszi feledhetet-
lenné.

Jegyárak
A fesztivál hagyományosan a családok fesztiválja. Ezért az 
idén kedvezményes családi jegyet is értékesítenek.
A jegyárak struktúráját úgy alakították ki, hogy mindenki 
megtalálja az érdeklődésének és anyagi lehetőségének legin-
kább megfelelő jegyváltási lehetőséget.
Az idei jegyárak az alábbiak:
Megnevezés    Egységár Ft
Felnőtt napijegyek   1 800
Gyermek napijegyek (6-14)  1 000
Családi napijegy 2 f, 2 gy.   4 700
Bérlet 08. 20-tól    5 500
Bérlet elővétel I. 06. 30-ig   3 500
Bérletjegy elővétel II. 08. 19-ig  4 500
Koncertnap felnőtt elővétel 08.19-ig 2 500
Koncertnap  felnőtt 08. 20-tól  3 000
Koncertnap gyermek (6-14)  1 500
Sportnapi koncert elővétel   2 000
Sportnapi koncert felnőtt   2 500
Sportnapi kocert gyermek ( 6-14)  1 500
A 6 éven aluli gyermekek a rendezvényt ingyen látogathatják! 
Szerencsi lakcímkártyával csak a csütörtöki és pénteki kon-
certekért kell fizetni, a szombati és vasárnapi napon ingyene-
sen lehet látogatni a rendezvényt. 
Jegyeket és bérleteket a Rákóczi-várban, továbbá interneten 
is lehet vásárolni.
(www.tixa.hu,  www.csokoladefesztival.com )

Autóbuszjáratok 
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
Tisza-szigeten megrendezendő Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztivál rendez-
vényre ingyenes autóbuszjáratokat indít az Észak-magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt. közszolgáltató által az alábbi menetrend szerint:
Gyorsjárat (menetidő 10-15 perc):
Autóbusz pályaudvarról indul: 9:30 - 23:30 óráig óránként (utolsó járat 23:30 
órakor indul).
Útvonal: Autóbusz pályaudvar - Kazinczy út (hotel) - Széchenyi 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 0:30 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 út, 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) - Ti-
sza-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 az esti koncert befejezésének idején, illetve ha az igény 
olyan mértékű, akkor az autóbuszok felszállás után azonnal indulnak és folya-
matosan fordulnak.
Az autóbusz-pályaudvarról a járatok a 8. kocsiállásról indulnak.

Parkolási rend
Tájékoztatjuk a 2016. augusztus 6-án a Ti-
sza-szigeten megrendezendő Tiszaújvárosi 
Halászléfőző Fesztivál rendezvényre gépjár-
művel érkező látogatókat, hogy a helyszínen 
és a környező területeken a következő lesz a 
parkolási rend:
A Tisza-szigeten, a rendezvény helyszínén 
a regisztrált résztvevőkön kívül a fesztivál-
ra látogatók ingyenesen parkolhatnak a Suly-
mos utcában (Parkoló utca) és a mellette ki-
alakított területeken, korlátozott számban. 
Amennyiben a Tisza-szigeten kialakított par-
kolók megtelnek, a Tisza Erőmű Kft. par-
kolójának kijelölt területein, valamint a Ti-
sza-sziget előtti, jobb parti (a Tisza-part vá-
rosrészhez vezető) töltésszakaszon is parkol-
hatnak.
A kerékpárral érkezők számára a szigeten in-
gyenesen használható kerékpártárolók lesz-
nek kialakítva.  
Kérjük a rendezvényre látogatókat, hogy le-
hetőleg az ingyenes autóbuszjáratokat ve-
gyék igénybe.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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