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Koszorúzás 

Huszár Andorra 
emlékeztek

Az egykori Tiszai Vegyi Kombinát néhai vezér-
igazgatójára emlékeztek a MOL Petrolkémia Zrt. 
központi irodaházánál. 

Az emléktábla 1996 óta állít emléket a vállalatért, a városért so-
kat tévő vezetőnek. A 2009-ben megalakult TVK Nyugdíjasok 
Baráti Köre minden évben, Huszár Andor halálának évforduló-
ján megszervezi a koszorúzást. A mostani volt a kilencedik al-
kalom. 
- Mi évről-évre összejövünk itt, megállunk néhány percre és fe-
jet hajtunk az ő munkássága előtt, hiszen nagyon büszkék va-
gyunk rá - nyilatkozta lapunknak Sóvágó Gábor, a TVK Nyug-
díjasok Baráti Körének elnöke. -  Mi mindannyian abban az idő-
szakban dolgoztunk a vállalatnál, amikor Huszár Andor volt a 
vezető. Részesei voltunk annak a korszaknak, amikor a TVK 
a magyar vegyipar legnagyobb vállalatává fejlődött. Irányítása 
alatt kezdett működni a műtrágyagyár, valamint megkezdődött 
a műanyag-feldolgozás. A vállalat irányítása és fejlesztése mel-
lett jelentős szerepet játszott a város életében is. Anyagi támoga-
tást nyújtott az iskolák, óvodák építéséhez, az ő nevéhez fűződik 
a TVK Szabadidőközpont, a műjégpálya, a jávorkúti üdülő és a 
TVK nyomda megépülése is.
Az emlékezésen a tiszaújvárosi önkormányzat, a MOL Petrolké-
mia Zrt. és a TVK Nyugdíjasok Baráti Köre képviselői helyez-
tek el koszorút az emléktábla alatt.  

Mecénás-ösztöndíjak

Támogatás felsőfokon

Átadták a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány tanulmányi ösztöndíjait a főiskolai és egyetemi hallgatóknak is . A kura-
tórium 86 fiatalnak ítélt meg 34-50 ezer forint ösztöndíjat, ez összességében 3.666 ezer forintos kifizetést jelent. Írása-
ink, valamint az ösztöndíjas általános- és középiskolás tanulók, illetve főiskolai, egyetemi hallgatók névsora a 4. oldalon. 

Kajak-kenu

Erős Patrik aranyérmes párosban!
A Tiszaújvárosi Kajak-Ke-
nu és Sárkányhajó Egyesület 
sportolója, Erős Patrik a bel-
grádi Ifjúsági és U23-as Ka-
jak-Kenu Európa-bajnoksá-
gon párosban aranyérmet 
szerzett.

Erős Patrik két számban is indult az ifjú-
ságiak mezőnyében. K-4 1000 méteren  
Nikodém Patrikkal, Karnok Marcellel és 
Kós Benedekkel egy hajóban a nyolca-
dik helyig lapátolta magát. Ugyanezen a 
távon kettes hajóban Kós Benedekkel 24 
ezreddel a fehérorosz kettős előtt meg-
nyerték az Európa-bajnokságot.
Molnár Martin K1 200 méteren - élete el-
ső nemzetközi megmérettetésén -, az el-
lenfelekkel és egy nagyobb adag hínárral 

is megküzdve a B döntő nyolcadik helyé-
ig jutott, ami dicséretes, mert gyakorla-
tilag mintha végig lehorgonyozva kellett 
volna a sprintszámban teljesítenie.
Béke Kornél, Kuli Istvánnal, Gecse Már-
tonnal és Györgyjakab Mátéval az U23-
as mezőnyben K4 500 méteren szoros be-
futóban a hetedik helyen zárta az EB-t.
A TKKSE küldöttségének egyetlen hölgy 
tagja Gábor Netta volt. Ő az ifjúságiak 
mezőnyében Szendy Lilla, Gamsjager Li-
sa-Maria és Lazur Margaréta társaságá-
ban K4 500 méteren indult és ért a do-
bogó harmadik fokára, azaz bronzérmet 
szerzett. 
Molnár Martin, Béke Kornél és Gábor 
Netta Bethlenfalvi István, míg Erős Pat-
rik Velenszki Tamás tanítványaként sze-
repelt a kontinensviadalon.

Európa bajnokok köszöntése

Micsoda mix!

Ifjúsági Európa bajnok tiszaújvárosi triatlonosokat köszöntött a 
város nevében Bráz György polgármester és Dr. Fülöp György 
alpolgármester múlt pénteken. A Mátyus Lili, Soós Gergő, Put-
nóczki Dorka, Lehmann Csongor összetételű junior mix-váltó 
első helyen végzett az ausztriai Kitzbühelben rendezett rövid tá-
vú Európa-bajnokságon. Nagy siker a triatlonos junior vegyes-
váltó Európa-bajnoki címe, mert a kategória bevezetése óta ez 
az első magyar aranyérem, ráadásul a versenyszám az olimpiai 
műsorban is szerepel.
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Erős Patrik (balra) csúcsra lapátolt párjával. 

Gábor Netta (jobbra) is felállhatott a dobogóra. 

A TVK Nyugdíjasok Baráti Körének koszorúját Sóvágó Gá-
bor elnök helyezte el az emléktáblánál. 

A város vezetői és a dicsőséget szerzett Mátyus Lili, Put-
nóczki Dorka, Lehmann Csongor és a TTK elnöke, Lehmann 
Tibor. 



Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. 
l Telefon: 49/341-844, 341-755 l Fax: 49/341-852 l E-mail: kronika@tiszatv.hu l Kiadó: Tiszaújváros Önkormányzata l Hirdetésfelvétel: Tiszaújvárosi 
Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Russmedia Kft. Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyomdai munkák: Russ-
media Kft. Debrecen l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133

Egyházi hírek
Római katolikus

Június 30-áig szerdán, csütörtökön és pénteken 8:30 órakor, 
kedden és szombaton 18:00 órakor, vasárnap 11:00 órakor 
lesznek szentmisék templomunkban.
Júliusban hétköznap nem lesznek misék, szombaton 18:00
órakor, vasárnap 11:00 órakor lesz a szentmise templomunkban. 
A plébániairoda nyitvatartása júliusban SZÜNETEL. 
Temetés intézésekor a temetkezési vállalkozónál a plébános 
telefonszáma elérhető.

Görögkatolikus

Csütörtökön, Szent Péter és Szent Pál főapostolok ünnepén 
8:00 utrenye, 18:00 Szent Liturgia. Pénteken 8:00 Szent Litur-
gia. Vasárnap 10:15 utrenye, 11:00 Szent Liturgia, 17:00 ve-
csernye. Kedden és szerdán 8:00 Szent Liturgia.

Református

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

Rövidebb rendelés

Fül, orr, gége

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. június 30-án 
megrendezendő szakmai nap miatt a Tiszaújváros Városi Ren-
delőintézet szakrendelései, valamint a Fiziko- és Balneoterápiás 
részleg 12 óráig fogadja a kedves betegeket. 
Megértésüket köszönjük.

          Tiszaújváros Városi Rendelőintézet

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. július10-től a 
fül-orr-gégészeti szakrendelés hétfői napokon 8-tól 12 óráig tart. 

                          Tiszaújváros Városi Rendelőintézet

Júliustól lép hatályba az új jövedéki törvény
Tavaly fogadta el az Országy-
gyűlés az új jövedéki tör-
vényt, amely számos válto-
zást hoz a jövedéki szabá-
lyozásban, és amelyet július 
1-jétől kell alkalmazni.

Az egyik legfontosabb egyszerűsítés, 
hogy a sokféle adóraktári engedély típus 
helyett az új szabályozás egyféle adórak-
tári engedélyt ismer, azonban jövedéki 
termék továbbra is adóraktárban állítható 
elő és tárolható az adófizetésig.
Új tevékenységként jelenik meg a borá-
szati üzemengedéllyel rendelkező gazdál-
kodó, azaz a „kisüzemi bortermelő”, aki 
önállóan vagy más borászati üzemmel jo-
gi és gazdasági kapcsolatban teljesíti a 
jogszabályban meghatározott feltételeket. 
A kisüzemi bortermelő bérmunkát, bértá-
rolást nem végezhet és csak előzetes beje-
lentést követően szállíthat adófelfüggesz-
téssel csendes bort (szőlőbor) és palackos 
erjesztésű habzóbort más adóraktárnak.
A jövedéki ügyek - néhány kivételével 
- kizárólag elektronikusan intézhetők, 
azonban papír alapon is lehet intézni töb-
bek között:
- a magánfőző bejelentési kötelezettsége, 
valamint a párlat adójegy igénylése,
- külföldi személy jövedéki ügye,
- hivatalból magánszeméllyel szemben 
indított és lefolytatott jövedéki ügy (ki-
véve, ha az ügyfél elektronikus ügyinté-
zést kér),

- a kizárólag bérfőzést végző adóraktár 
nyilvántartás-vezetése, adatszolgáltatása.
Lényeges változás a korábbi szabályo-
záshoz képest, hogy a jövedéki kiskeres-
kedő jövedéki terméket készpénzfizetés-
sel nem szerezhet be. Kivétel azonban az 
adóraktárból vagy kisüzemi bortermelő-
től történő beszerzés, maximum 200 ezer 
forintig.
A jövedéki törvényben meghatározott 
esetekben változatlanul jövedéki biztosí-
tékot kell nyújtani. A fix összegű jövedé-
ki biztosíték mellett azonban megjelenik 
a változó összegű jövedéki biztosíték fo-

galma is. Ez kedvezmények alkalmazását 
is lehetővé teszi, ezáltal bizonyos feltéte-
lek teljesülése esetén az eredeti jövedéki 
biztosíték összege alacsonyabb lehet.
További jelentős változás, hogy júli-
us 1-jétől az adóraktár engedélyeseknek 
napi bontásban kell adatot szolgáltatni a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak.
Az ügyintézésekhez szükséges elektroni-
kus nyomtatványok, illetve az új jogsza-
bállyal kapcsolatos információs füzetek 
és egyéb tájékoztatók elérhetők a www.
nav.gov.huoldalon.

NAV

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 

Kun Zoltán

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 
gyászunkban osztoztak. 

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

DerbáK István

életének 64. évében elhunyt. 
Hamvasztás utáni búcsúztatása június 30-án, pénteken 

12.30-kor lesz a sajószögedi Városi Temetőben. 
Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le. 

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk

 bán tIbor 
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 gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot július 2-ig (vasárnapig) a Bo-
rostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) , 
majd július 3-tól (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszertár (Beth-
len G. út 17., tel.: 49/540-688) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 
Gyógyszertárak nyitvatartása:
                                           Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-18  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-19

2. oldal 2017. június 29.Sokféle

A Krónika elérhetőségei:

Tel.: +36 49 341-755, + 36 49 341-844

Fax: +36 49 341-852

E-mail:  kronika@tiszatv.hu

Pletyka
Ezzel a rejtvénnyel véget ér júniusi so-

rozatunk. A megfejtéseket július 4-ig 

egyben várjuk e-mailben a kronika@

tiszatv.hu címre, vagy postai úton a 

3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. 

címre.

Haltelepítés
A Zabos Géza HE 2017. június 29-én (csütörtökön) 1.000 kg 
pontyot telepít az alábbiak szerint:
Erdészeti tó:  600 kg 
Tolnai tó:  400 kg 

A telepítést követően horgászni 2017. július 01-én (szomba-
ton) a csapat horgászverseny után 13.00 órától lehet. A többi 
tóba a következő héten telepítünk.

A változtatás jogát fenntartjuk!
Balázs Tibor

horgászmester 



Pert vesztett az állam

Első fokon elbukott 
a szolidaritási hozzájárulás

A Fővárosi Törvényszék múlt 
pénteken kihirdette a dön-
tését abban a polgári per-
ben, amelyet Budaörs önkor-
mányzata indított a magyar 
állam ellen, mert nem akar-
ta fizetni az igazságtalannak 
tartott szolidaritási hozzájá-
rulást, mely Tiszaújvárost is 
sújtja. Több mint 765 millió 
forint, plusz kamatok meg-
fizetésére kötelezték az alpe-
rest, vagyis az államot. A per 
végső kimenetele még kétsé-
ges, mindenesetre felcsillant 
a remény, hogy megszabadul-
hatunk ettől a tehertől.

A szolidaritási hozzájárulásról tavaly nyá-
ron született döntés. A lényeg, hogy mi-
után az állam teljesen átvette az iskolák 
fenntartását, ennek a költségeire hivatkoz-
va pénzt szed be egyes önkormányzatok-
tól. Éves szinten az egész országból mint-
egy 21 milliárd forint bevételt vártak, Bu-
daörstől 2,1 milliárd forintot, a város éves 
költségvetésének 15 százalékát.
Tiszaújvárostól 1,7 milliárd forintot in-
kasszózik éves szinten, havi lebontásban 
az állam.
A per formailag kártérítési per, amely-
ben az önkormányzat kára a tőle havon-
ta elvett szolidaritási hozzájárulás össze-
ge. A magyar állam a perben elsősorban 
arra hivatkozott, hogy szerintük jogalko-
tás útján okozott kárért nem lehet kártérí-
tést kérni. A döntésnek elvi jelentősége is 
van, a per tétje az is volt, polgári perben 
lehet-e kártérítést kérni az államtól azért, 
mert aránytalanul nagy kárt okozó tör-
vényt hozott.
Az állam arra is hivatkozott, hogy a szoli-
daritási hozzájárulás nem közteher, hanem 
„közteher jellegű finanszírozási mechaniz-
mus”. A bíróság szerint azonban ilyen nincs, 
a magyar jog ezt nem ismeri, Budaörsnek 
pedig igaza van, amikor azt mondja, hogy 
kizárólag sarkalatos törvényben lehetne az 
önkormányzatot közteherviselésre kötelez-
ni a saját bevételei terhére.
 A döntés szerint a szolidaritási hozzájá-

rulást kizárólag az önkormányzatoknak 
járó, központi költségvetési finanszíro-
zásból lehet elvonni, az önkormányzatok 
saját bevételeinek terhére viszont nem le-
het így pénzt szedni. A törvényszék ál-
láspontja szerint az állam jogalap nélkül 
gazdagodott Budaörs rovására, ezért az 
így szerzett pénzt köteles visszatéríteni.
Az ügy, miután a pénteki csak részítélet 
volt, és nem jogerős, még korántsem zá-
rult le. Egyelőre a 2017 januárja és ápri-
lisa között elvont szolidaritási hozzájáru-
lásról született döntés. A jogalap nélkül 
elvont összeg, amit kamatostul vissza kell 
adnia az államnak 765 millió 260 ezer és 
50 forint. Az április után beszedett össze-
gek ügyében még folytatni kell a tárgya-
lást, ezért hirdettek most csak részítéletet.
Budaörs egyébként azt is kérte a perben, hogy 
ideiglenesen tiltsák el az államot a továb-
bi pénzelvonástól a per jogerős lezárulásáig. 
Ezt a kérelmet elutasította a törvényszék az-
zal, hogy nem állnak fenn az ideiglenes intéz-
kedés jogszabályi feltételei, nincs például „kü-
lönös méltánylást igénylő helyzet”.
A következő tárgyalási nap 2018. janu-
ár 19-én lesz. A bíró meg akarja várni a 
2017-es év lezárulását, mert akkor lehet 
majd tudni, hogy az év végéig pontosan 
mekkora összeget vonnak el szolidaritá-
si hozzájárulás címén, ha egyáltalán ezek 

után is folytatni fogják a pénz elvételét.
- Az is benne van a „pakliban”, hogy nem 
folytatja, de az állam önkormányzatokat 
sújtó eddigi intézkedéseit, a jogállamiságot, 
alkotmányosságot semmibe vevő magatar-
tását ismerve inkább arra számítok, hogy a 
végsőkig elmegy, jogtechnikai vagy hata-
lomtechnikai trükkökkel próbálja kifoszta-
ni a helyi társadalmat - mondta megkeresé-
sünkre Bráz György polgármester.
- Az önkormányzat meddig megy el?
- Mi is minden, a nemzeti jogrendszeren 
belüli jogorvoslati lehetőséget kihaszná-
lunk, hiszen a közösségünk, a tiszaújvá-
rosiak pénzét veszik el.
- Meddig jutottak el eddig?
- Az alkotmánybírósági beadványt el-
küldtük, befogadták. Egyelőre vizsgálják 
a jogszabály Alaptörvénybe ütközését. 
Az állampolgári jogok országgyűlési biz-
tosához (ombudsman) is elküldtünk egy 
beadványt, mely alapján már májusban 
elkezdte a vizsgálatot. Figyelembe véve 
a budaörsi részítéletet természetesen mi 
sem állunk meg és perelni fogjuk a ma-
gyar államot. Azt vizsgáljuk, hogy önál-
lóan vagy pertársaságban tegyük-e ezt. 
Ha nem érnénk célt a nemzeti jogi fóru-
mokon, akkor vizsgálni kell a nemzetkö-
zi jogi fórumokhoz fordulás lehetőségét.
                                                                                                                      F.L.

Kenneleket adtak át

Új helyen a rendőrkutyák
Új kutyakennelek épültek a Ti-
szaújvárosi Rendőrkapitány-
ságon. A 6,3 millió forintos be-
ruházást Tiszaújváros önkor-
mányzata támogatta. Jelen-
leg három rendőrkutya teljesít 
szolgálatot városunkban, ha-
marosan újabb érkezik majd. 
Három kennel is épült, hozzá 

kis kifutó és egy épületet is átalakítottak, 
itt fürdető- és egészségügyi ellátó helyi-
séget alakítottak ki. 
- Minden évben teszünk valamit az itt élő 
emberek biztonsága érdekében - mondta az 
átadó ünnepségen Bráz György polgármes-
ter -, többek között támogatjuk a rendőrsé-
get. Úgy gondolkodunk erről, hogy akik a 
város biztonságáért hivatásszerűen dolgoz-
nak, azok megfelelő körülmények között 
végezhessék munkájukat. Azt tapasztaltuk, hogy a nagyrendezvényeken, ahol megje-

lennek a kutyás járőrök, nagyobb a rend és a 
fegyelem, az emberek sokkal nagyobb biz-
tonságban érzik magukat. 
Ezt erősítette meg dr. Kalapos István ren-
dőrkapitány is. 
- A kutyás szolgálatnak mindig is volt je-
lentősége Tiszaújvárosban - mondta -, nagy 
szükség van rá, de nem csak itt, hiszen pél-
dául a határvédelemnél is rendkívül haté-
kony. Tiszaújvárosban nagyon sok rendez-
vény van, itt állunk például a Triatlon Nagy-
hét küszöbén. Nagyon fontos a kutyás szol-
gálat, mert jó a bűnmegelőzési szerepe és 
a közbiztonságra gyakorolt hatása. Sokszor 

tényleg elég annyi, hogy a kutyás szolgá-
latot teljesítő járőr elmegy az utcán, és aki 
látja, már biztonságban érzi magát, hiszen 
megnyugtató a jelenléte. Tiszaújváros és a 
kapitányság között évek óta jó a kapcsolat, 
számtalan olyan közös projektet hajtottunk 
végre, amit az önkormányzat támogatott. 
Említhetem az új parkolót, vagy épp a kon-
dicionáló termet is. Most a kennelek építé-
sét támogatta az önkormányzat. Ezt is na-
gyon fontosnak tartjuk, hiszen így egy mo-
dern, komfortos létesítményt alakítottunk 
ki, és a kennelek is szellősebb, árnyékosabb 
helyre kerültek - mondta a rendőrkapitány. 

          F.P.

Tisztújítás, foglalkoztatás, nyugdíjazás

Lemondott
Mengyi Roland

Teljes tisztújítást hajtott végre legutóbbi ülésén 
a Tiszaújváros Térségi Foglalkoztatási Tanács. 
Egyebek mellett lemondott Mengyi Roland, elnök, 
térségünk fideszes országgyűlési képviselője. Az 
ülésen tárgyaltak a szakember utánpótlásról, a ko-
rengedményes nyugdíjazásról is.

Tisztújítás

Dr. Mengyi Roland, a Tiszaújváros Térségi Foglalkoztatási Ta-
nács elnöke több, mint egy éve nem jelent meg a szervezet ülé-
sein, holott több ízben is fontos, a térség foglalkoztatását érin-
tő témákat tárgyaltak, sőt a korengedményes, korkedvezményes 
nyugdíjazáshoz is számítottak lobbitevékenységére. Ám sem 
mint országgyűlési képviselő nem állt az ügy mellé, sem mint 
a tanács elnöke nem reagált a többszöri megkeresésekre, kezde-
ményezésekre.
Most viszont lemondott vezetői posztjáról, de nem csak ő, a 
szervezet titkára, Tóth Sándor, tiszaújvárosi fideszes képviselő 
is, így az ülésen tisztújítás történt. A korábbi alelnök, Kovács 
József lett az új elnök, helyettese a Vállalkozók és Munkáltatók 
Országos Szövetsége Borsod megyei társelnöke, Kenyeres Ta-
más, a tanács titkára pedig az MOL Petrolkémia Zrt. kommuni-
kációs munkatársa, Farkas Zoltán lett.
A tisztújítás mellett tárgyaltak a korengedményes, korkedvez-
ményes nyugdíjjal kapcsolatos ügy fejleményeiről, illetve a to-
vábbi lépésekről, de szó esett a szakember utánpótlás gondjai-
ról, a duális képzésről, az ipari beruházások kapcsán pedig a jö-
vőbeni lakhatási problémák megoldásáról.

Foglalkoztatás, lakhatás

- A megújult elnökség - megköszönve az előzőek munkáját - 
egy teljes körű stratégiaváltásban gondolkodik, ezért megújítjuk 
az alapszabályunkat – nyilatkozta Kovács József. – Megalaku-
lásunkkor, 2013-ban a térségben lévő munkavállalók érdekvé-
delme volt a célunk, továbbá a foglalkoztatás elősegítése. Most 
e mentén haladunk tovább, de sokkal intenzívebb formában kí-
vánjuk segíteni a vállalkozásokat, a munka világának szereplő-
it abban, hogy a fiatalokat be tudjuk vonzani a térségbe és meg 
tudjuk őket tartani. Ez nem lesz kis feladat, de örülünk, hogy be-
indult a duális képzés a városban és egyre több vállalat foglal-
kozik azzal, hogy hogyan lehetne a fiatalokat bevinni a munka 
világába. Mindehhez fontos a lakhatás megoldása, hiszen az ide 
jövő dolgozóknak lakás, albérlet kell, ezért el kell gondolkodni 
egy munkásszállás építésén, vagy kialakításán, mint ahogy az a 
‚70-es évek Leninvárosában volt.

Korkedvezményes nyugdíjazás

A korkedvezményes, korengedményes nyugdíj ügyét régóta 
szorgalmazó tanács tovább próbálkozik, hogy érdekeit érvénye-
sítve előre lépjenek. Ehhez a politika támogatását is meg kell 
nyerniük. Ez eddig nem sikerült, de reményeik szerint újabb for-
dulatot vehet az ügy némi lobbitevékenységgel.
 - A korkedvezményes nyugdíj ügyében tudunk előre lépni, hi-
szen a lobbizásunkat rövid időn belül siker is kísérheti - mondta 
az elnök. -  Arról tudok beszámolni, hogy az elmúlt három hó-
napban több országgyűlési képviselőt is „megkörnyékeztünk”, 
illetve Cseresnyés Péter államtitkár urat is, akiket azzal a céllal 
kerestünk meg, hogy Borsod megyében egy kerekasztal-konfe-
renciát létrehozunk, a kormány képviselőivel, az érdekképvise-
letekkel, a vállalkozásokkal, ahol alá tudnánk támasztani, hogy 
nagy szükség van erre. Reméljük sikerül elérnünk, hogy a Fi-
desz frakció, majd a parlament még az ősz folyamán foglalkoz-
zon a témával, hiszen 460 ezer ember van ma Magyarországon, 
aki a munkában megfáradt, megbetegedett, de a munkáltatók 
még ott tartják. Azt gondolom, hogy a vállalkozások verseny-
képessége kerülhet veszélybe, ha erre nem találunk megoldást. 
Azért próbáljuk rávenni a politikát erre, hogy a munkavállalói 
és a munkáltatói akarat mellett a politikai akarat is megjelenjen. 

                                                                           berta
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Jó körülmények között lesznek biz-
tonságunk őrzői. 

A 2013-ban alakult foglalkoztatási tanács intenzívebb mun-
kát határozott el. 

Számtalan rendőrségi projektet támogat az önkormányzat. 

Tiszaújváros is perre megy igazáért - nyilatkozta Bráz György polgármester.



Mecénás-ösztöndíj

Támogatás felsőfokon 
A tanév és a vizsgaidőszak vé-
geztével a Tiszaújvárosi Mecé-
nás Közalapítvány kiosztotta 
az általános-és középiskolások 
mellett a felsőoktatásban tanu-
lóknak is a megérdemelt ösz-
töndíjakat. Az átadóünnepsé-
gen Dr. Fülöp György, alpol-
gármester arról beszélt, mi-
lyen büszke a város vezetése, 
hogy ilyen sok tehetséges fiatal 
lakik városunkban.

- Jó érzéssel és bizakodva nézek itt kö-
rül - kezdte beszédét az alpolgármester. 
- Jó érzés, hogy ilyen sok, értelmes fia-
tal vesz körül, és bár városunkban nem 
működik egyetem és főiskola, így el 
kell hagynotok egy időre a lakóhelyete-
ket, de bízok abban, hogy oklevéllel és 
tapasztalattal a zsebetekben visszatér-
tek ide, hiszen mi számítunk rátok. Ez-
zel az ösztöndíjjal szeretnénk elismerni 
a teljesítményeteket, ami természetesen 
egy kicsit önös érdek is, mert mi azt sze-
retnénk, hogy ennek a városnak a jövő-
je mindenképpen biztosított legyen. Azt 
szeretnénk, ha ez a vékony szál, ez a köl-
dökzsinór nem szakadna el, hanem ösz-
szekötné Tiszaújvárost az itt lakó, itt fel-
növő fiatalokkal.   
Összesen 88 hallgató pályázott az ösztön-
díjra, ebből 86-an sikeresen, így a kurató-
rium mos 3.666. 000 forintot tudott szét-
osztani. 
- Most először kapom meg ezt az ösztön-
díjat - nyilatkozta lapunknak Móri Ádám, 

aki a Miskolci Egyetem gépészmérnöki 
karán tanul és villamosmérnök szeretne 
lenni. - Éppen elértem a minimum átla-
got, a 4,2-őt és nagyon örülök, hogy si-
került.
Jávorszki Olga viszont már nem először 
veheti át az ösztöndíjat.
- Nagyon örülök, hogy második alkalom-
mal is sikerült elnyernem ezt a támogatást 
- mondta Olga. - Én nem a tanulmányi át-
lagért tanulok, hanem, ha valami érdekel 
azt megtanulom. A Debreceni Egyetemen 
hallgatok jogot és a mostani tantárgyaim 
nagyon érdekesek számomra, mert olya-
nokat tanulunk, amit fel tudok használni a 
mindennapokban is. Az ösztöndíjat egye-
lőre félreteszem, mivel dolgozom az is-

kola mellett, így a számomra szükséges 
pénzt megkeresem. 
A minimum 4,2 átlag mellett tiszaújvárosi 
állandó lakhellyel kell rendelkeznie a hall-
gatónak és nappali tagozaton kell tanulnia. 
- A kapott összeg a tanulmányi átlag-
tól függ - tudtuk meg Makrai Marianná-
tól, a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapít-
vány kuratóriumi elnökétől. - A 4,2 átlag-
ra 34.000 forintot kapnak a hallgatók, és 
ez tizedenként 2000 forinttal emelkedik, 
tehát aki 5,0 vagy a fölötti átlagot teljesít, 
az 50.000 forint ösztöndíjban részesül. 
Ebben a félévben a 86 sikeresen pályázó 
hallgatók közül 34-en a maximális ösz-
töndíjat kapták.  
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Évzáró az Eötvösben

Nyugalmas tanév

A tanévzárók sorát a Tiszaújvárosi Eötvös József 
Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium zárta 
hétfő délután. Mint minden iskolában, itt is a tané-
vzáró ünnepségen osztotta ki a tanulmányi ösztön-
díjakat a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány, 
annak a 26 tanulónak, akiknek a tantestület és az 
osztályfőnökök döntése alapján odaítéltek.

Adorján Virágnak jól kezdődött a pályafutása az Eötvösben. Eb-
ben a tanévben hetedikesként kezdte tanulmányait, és az első 
évét kitűnő bizonyítvánnyal és Mecénás-ösztöndíjjal zárta. 
- Nagyon örülök, hogy ilyen jól sikerült az évem, igaz nagyon 
sokat dolgoztam érte - mondja Virág. - Amikor felvettek a hat-
osztályos gimnáziumba, mondták, hogy itt majd többet kell ta-
nulni, gyorsabb a munkatempó, de szerencsére sikeresen vettem 
az akadályokat.    
A tanévzáró után minden osztály a saját termébe vonult. Né-
hány dicsérő és biztató szó kíséretében az osztályfőnökök ki-
osztották a bizonyítványokat, jutalomkönyveket. Mándity Csa-
ba nem csak a bizonyítványt szorongatja a kezében, hanem egy 
nem mindennapi oklevelet is. Az osztály legegészségesebb ta-
nulója, II. helyezett. 
- Nem sokat tettem ezért az elismerésért, mindössze annyit, 
hogy rendesen jártam iskolába - mondja mosolyogva Csaba. - 
Én hiányoztam a második legkevesebbet az osztálytársaim kö-
zül. A bizonyítványom pedig úgy sikerült, ahogy azt gondoltam. 
A humán tantárgyak jók lettek, de a matekon, meg a fizikán van 
mit javítani. 
A 2016/2017-es tanévet új intézményvezetővel kezdte az Eöt-
vös. 
- A tanulmányi eredmény javult, jóval kevesebb fegyelmi vétség 
történt, mint az előző években - nyilatkozta lapunknak Erdélyi 
Lajos intézményvezető -, és nem voltak olyan kirívó események 
az év során, melyek rossz fényt vetettek volna ránk. 
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Tanulmányi ösztöndíjas fiatalok
A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 
az alábbi fiatalokat részesítette tanulmá-
nyi ösztöndíjban.
Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola
Borjus Virág 5/1., Löfcsik András Zoltán 
5/2., Dienes Ivett 5/3., Illés Dávid 6/1., 
Vágási Vanda 6/2., Gruber Noémi 6/10., 
Károly István 7/1., Eperjesi Tímea 7/2., 
Kuti Kíra 8/1., Baumgartner Leona 8/2., 
Víg Viktor 8/10.
Tiszaújvárosi Széchenyi István Általá-
nos Iskola
Ferencsik Soma Attila 5.a, Besenyei 
Martin 5.b, Szegi Zsombor 5.c, Rontó 
Balázs 6.a, Koncz Emese  6.b, Sipos Ad-
rienn 6.c, Kováts Alíz 7.a, Gyivák Bálint 
Zsombor 7.b, Nagy Dominik Bence 7.c, 
Csató Lilla 8.a, Darnai Fanni 8.b, Koncz 
Dóra 8.c
Kazinczy Ferenc Református Általá-
nos Iskola
Fónagy-Árva Péter 5.a, Ágoston Attila 
5.b, Kiss Gábor Botond 6.a, Kosina Réka 
6.b, Kanyó Viktória 7.a, Juhász Fruzsina 
7.b, Sajgó Zsófia 8.a, Nagy Levente 8.b
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus 
Általános Iskola
József Henriett 5.a, Bodnár Viktor 5.b, 
Varga Dóra 6.a, Szitárcsik Eliza 6.b, Szat-
mári Réka 7.a, Orosz Zoltán 8.a, Szilágyi 
Tamás 8.b
Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázi-
um, Szakgimnázium és Kollégium

Adorján Virág 7.H, Vásári Zsanett 8.H, 
Sebe Anett 9.H, Pintér Dóra 9.A, György 
Lili 9.B, Adorján Csilla 9.Ny, Grebely 
Petra 9.M, Lengyel Bianka Panna 10.H, 
Kiss Viktória Anita 10.A, Klein Anita 
10.B, Forgács Fanni 10.M, Tóth Melinda 
11.H, Mayer Flóra 11.A, Ferenczi Viktor 
11.B, Kelemen Richárd 11.M, Szerencsi 
Bence 12.H, Szabó Petra 12.A, Nagy Má-
té 12.B, Lévai Dorottya Lúcia 12.M, Maj-
nár Melinda 9.K, Orbán Csenge 10.K, 
Tóth Gellért 11.K, Derbák Márk 12.K, 
Gyulai Mercédesz Anett 12.G, Mester 
Emese 13.K, Kozma Csilla 14.K
Szerencsi SzC Tiszaújvárosi Brassai 
Sámuel Szakgimnáziuma és Szakkö-
zépiskolája
Horváth Péter 1/9.L, Kosina Csaba Péter 
1/9.V, Páhány Tamás 1/9.H, Török Márk 
2/10.D, Fróna Balázs 2/10.L, Bodó Zsolt 
3/11.C, Hangó Zoltán 3/11.D, Zsikin Pé-
ter 3/11.L, Molnár Zsolt 1/9.MG, Lovas 
Laura 1/9.TG, Jónyer Martin 2/10.E, Ká-
csándi Viktória 2/10.V, Széplaki János 
2/10.G, Derbák Dominik 3/11.E, Gagyi 
Henrietta 3/11.V, Balogh László 3/11.G, 
Halász Zoltán 4/12.E, Mecsei Brigitta 
4/12.V, Pásztor Annamária 1/13.A, Répá-
si Nándor 1/13.G, Pisák Krisztina 2/14.A, 
Magyarosi Balázs 2/14.G
Egyetemi és főiskolai hallgatók
Ádám Aida, Bálint Ágota, Bálint Botond, 

Bazsó Gábor, Bodnár Noémi, Bugya Ani-
kó Judit, Csapó Márton, Dusza Eszter, Fe-
hérné Lázár Anna, Fekete Zsolt, Figeczky 
Bence, Jávorszki Olga, Kébel Zsófia, Ko-
vács Dóra, Labancz Borbála, Lerner Ka-
talin, Mannheim Márk Mihály, Medgye-
si Barbara, Molnár Tamás, Nagy Atti-
la, Nagy Dóra, Nagy Zita, Pelyhe Réka, 
Pristyák Levente, Révász Réka, S. Bog-
nár Balázs, Schäffer Anett, Soltész Petra, 
Szíjártó Cintia, Szilágyi Szilvia Éva, Tiba 
Fanni, Tóth Attila, Tóth Réka, Varga Dó-
ra, Balogh Szabolcs, Gulyás Zsuzsa, Vass 
Alexandra, Bazsó Viktória, Bori Ákos, 
Cziffra Ágnes, Dunai Virág, Fogarasi Do-
roti, Gere Márton Pál, Hok Zsófia, Jakab 
Dóra , Kiss Viktor, Koncz Gergő, Körömi 
Eszter Sára, Lencsés Kitti, Márki Zsófia, 
Molnár Pálma, Mucza Orsolya, Kovács 
Ágnes, Molnár Petra, Papp Júlia, Stefán 
Ibolya, Tóth Kristóf, Dobos Hunor, Fara-
gó Dávid, Havasi Anikó, Koncsik Betti-
na, Lukács Péter, Nagy Nóra, Oláh Már-
ta, Bencs Karolina, Érsek Gábor, Fakó 
Dóra, Kocsis Dorottya, Krébesz Róbert, 
Oláh Pál Olivér, Szilágyi Tímea, Farkas 
Georgina, Horváth Eszter, Jancsár Li-
li, Kovács Bence, Belyus Bernadett Er-
zsébet, Csapó Márk, Dobos Tamás, Hor-
nyák László, Orosz Regina, Tóth Pan-
na, Gönczi Kinga, Grebely Péter, Móré 
Ádám, Stefanovics Richárd, Tóth Anett.

Tanévi menetrend
Megjelent a 2017/2018-as tanév rendjéről szóló miniszteri 
rendelet a Magyar Közlönyben. A 2017/2018-as tanév első 
tanítási napja 2017. szeptember 1. (péntek), az utolsó tanítási 
napja 2018. június 15. (péntek). A tanítási napok száma 180, 
a nappali tagozatos szakgimnáziumokban 178, a gimnáziu-
mokban, szakközép- és szakiskolákban 179. A végzős közép-
iskolások 2018. május 3-án mennek utoljára iskolába.
A 2017/2018-as tanév első féléve 2018. január 26-ig tart, az 
iskolák február 2-ig értesítik a tanulókat és a szülőket az első 
félévben elért tanulmányi eredményekről.  
Az őszi szünet 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 27. (péntek), 
a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő).
A  téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. 
A  szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. (pén-
tek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda).
A  tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. 
A  szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28. (szer-
da), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. (szerda).
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Az ösztöndíjak egyik átadója Kiss Zoltán önkormányzati 
képviselő volt, aki nem mellesleg az iskola pedagógusa. 

Nyugalomban telt a tanév, de végre vége. 

Jávorszki Olga (a kép jobb szélén) másodszor kapott ösztöndíjat. 

A Hunyadi ösztöndíjasai.

A széchenyis Darnai Fanninak gratulál 
dr. Fülöp György alpolgármester. 



Az ENSZ-közgyűlés 1987. évi határozata alapján 1988 óta jú-
nius 26-án tarják a drogfogyasztás elleni nemzetközi napot 
az egész világon, melynek célja, hogy felhívják a figyelmet a 
drogfogyasztás veszélyeire és a drogkereskedelem elleni harc 
fontosságára.  A Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fó-
rum (KEF) feladata, hogy a helyi közösség figyelmét a drog-
probléma felismerésére és megoldásárára irányítsa. 
A hazai statisztikai felmérések azt mutatják, hogy a felnőtt la-
kosság 11%-a élete során már  használt valamilyen tiltott szert. 
A drogok kipróbálásának ideje hazánkban leginkább a közép-
iskolás évekre tehető, bár lassan ez az általános iskola felső ta-
gozatos tanulóinál is megjelenik. A most kezdődő nyári szünet, 
a vakáció beköszöntése miatt aktuálissá válik, hogy a gyerme-
keinket védve a KEF felhívja a drogfogyasztás veszélyeire a fi-
gyelmet. 

A felvilágosítás mellett elengedhetetlen, hogy a nyári szünet 
ideje alatt a szülők odafigyeljenek gyermekeik szabadidős te-
vékenységére. A sportolás, a tanulás a kutatások alapján úgy tű-
nik, valamilyen módon akadályt gördít a kábítószer kipróbálá-
sa, a kábítószerezés kialakulása útjába. Ezzel szemben a kont-
rollálatlan szórakozással eltöltött idő elősegítheti a kábítószere-
zés kipróbálását, elkezdését. 
A statisztikai adatok azt mutatják, hogy egyre fiatalabb - közép-
iskolás, általános iskolás - korban kezdenek el a kipróbálás után 
kábítószert fogyasztani az emberek, ami sajnos akár halálos ki-
menetelű is lehet. Ennek megakadályozásában legnagyobb sze-
repe a családnak, az iskolának, a fiatal közvetlen baráti közös-
ségnek van. A KEF a kábítószer-ellenes világnapot felhasz-
nálva felhívja mindenki figyelmét a kábítószerezés veszélyei-
re, amelyhez segítséget nyújt a KEF által elkészített, a drogfo-

gyasztás veszélyeit és tüneteit tartalmazó kiadvány. Reméljük, 
hogy ez a tájékoztatás segítséget nyújt a szülőknek, a családok-
nak, a fiatalt körülvevő barátoknak, hogy egyrészt felismerjék 
gyermeküknél a drogfogyasztásra utaló tüneteket és megfele-
lő segítséget tudjanak nyújtani, vagy szükség esetén megfelelő 
szakellátásba, kezelésbe tudják küldeni a veszélybe kerülteket. 
 A KEF a drogellenes világnap keretében június 27-én, ked-
den szakmai előadást szervezett, melyet Dr. Pleszkó Appolónia 
gyermekpszichiáter tartott a gyermekkorban megjelenő gyer-
mekpszichiátriai problémákról. Az előadás és a konzultáció se-
gítséget nyújtott abban, hogy a gyermekkori problémákat ide-
jében felismerjük, képesek legyünk ezeket megfelelően kezelni 
és szükség esetén merjük a szakember segítségét kérni a meg-
oldáshoz.

Pálnokné Pozsonyi Márta, KEF elnök

A Tiszaújvárosi KEF kábítószer-ellenes világnapi programja
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Gondolatok Szent Iván éjszakáján

Mire tanítanak az unokák?
Szent Iván éjszakája ma már három nap-
pal későbbre esik, mint a nyári napfordu-
ló, de a korábbi időszámításokhoz kötődő 
hagyomány miatt a legtöbb helyen ezen 
a napon ünneplik az év leghosszabb nap-
palát. 
Az egyház is erre a napra helyezte Ke-
resztelő Szent János, az utolsó próféta 
születésének időpontját, mint a fény és 
a világosság győzedelmét a sötétség és 
a halál felett. A legrövidebb éjszakán ha-
zánkban napfelkeltétől napnyugtáig va-
lamivel több, mint nyolc óra telik el, a 
sötétség pedig ennél is rövidebb ideig, 
hat óra hosszáig tart. Tőlünk északabbra 
ez az időtartam egyre csökken, annyira, 
hogy az Északi-sarkon a Nap állandó ma-
gasságon, 23°-on kering a látóhatár fölött 
és egész nap fent van. 
Az eseményhez kötődő talán leghíre-
sebb műalkotás Shakespeare Szent Iván 
éji álom című vígjátéka. A rövid ideig 
tartó sötétség következtében, valószínű-
leg a fény hatására, hosszabb az átlagos-
nál az alvás és ébrenlét közötti átmeneti 
állapot, az úgynevezett alfa fázis, amiből 
felébredve az álmunkra általában emlék-
szünk. A sokszor irracionális álomképek 
miatt, pogány hiedelmek szerint ezen az 
éjszakán viccelődnek a legtöbbet velünk, 
és vetítenek játékos képeket a félálomban 
lévő emberek szemhéjára a koboldok, 
tündérek, törpék és kertjeink képzelet ál-
tal benépesített más játékos figurái.
Bár a csillagászati nyár még csak most 
kezdődik, és a természetben az élővilág 
tobzódik az életörömben, a nappalok rö-
vidülése mégis elkerülhetetlenül visz az 
álomba szenderülő növények, a túlélésért 
küzdő állatvilág, és a gyakran depresszi-
óba süllyedő emberek hosszú, téli éjsza-
kái felé. 
Álmatlanul forgolódom az ágyban a ké-
ső esti szürkületben. Azon gondolkozom, 
hogy az ember életében mikor jelentke-
zik a nyári napfordulóhoz hasonló fordu-
lópont. Az a pillanat, melytől kezdve a 
testünk elerőtlenedésének kezdete mellett 
alább hagy a napi küzdelmek időszaka, a 
„világmegváltó álmok” miatti lelkesedés 
is. Valószínűleg nem lehet általánosítani, 
és mindenkire érvényes módon egy bizo-
nyos életkorhoz kötni ezt a kétségtelenül 
sorsfordító változást. Saját életünkre öre-
gedő fejjel visszatekintve utólag azonban 
rá lehet találni, ha nem is a pillanatra, de 
az időszak kezdetére. 
Hogyan is telik az életünk? Nagyjából ha-
sonló módon, mint sokaké ebben az or-
szágban. Gyermekként meg kellett ta-
nulnunk, hogyan viszonyuljunk a világ-
hoz. Iskolai tanulmányaink alatt megis-
merkedtünk környezetünk kultúrájával, a 
ránk leselkedő veszélyekkel, és azok el-
hárításának módjával, legyenek azok akár 

a természethez, akár az ember által alko-
tott környezethez köthetőek. Mindeköz-
ben meg is mérettettünk. Az iskolai osz-
tályzatok minősítettek is minket. A több-
ség a gyengébb eredmény miatti kudarc-
cal küzdött, a kitűnő tanulók az osztály-
társaik irigységből fakadó kiközösítésé-
vel. Aki egyetemre járt, az megszenved-
te a „ha kibírod a vegzálást, diplomás le-
szel” személytelen és elidegenítő okta-
tási módszerét, ahol az első években ak-
kor is megbuktatnak, ha tudod az anya-
got, míg a végén félgőzzel is négyes-ötös 
lehetsz. A munkahelyen, (ma már az is 
nagy dolog, ha egyáltalán munkába tud 
valaki állni) megtettünk minden tőlünk 
telhetőt, hogy „egyről a kettőre” jussunk, 
részben mert az előrelépés számít csak si-
kernek, másrészt azért, hogy megfelelő 
anyagi hátteret tudjunk teremteni a csa-
lád alapításához és fenntartásához. Köz-
ben sebeket, bántásokat kaptunk és akar-
va vagy akaratlanul, mi is sebeket, bán-
tásokat ejtettünk ismerőseinkkel, munka-
társainkkal szemben. A legtöbben már ré-
gen feladtuk eredeti terveinket, a munka 
már nem önmegvalósítást jelentett, ha-
nem a munkaidő idejére szabadságunkat 
részlegesen korlátozó, kényszerű robottá 
vált. Botladozásaink okát persze másban 
kerestük, kivetítettük azt a környezetünk-
re, az ország állapotára, a társadalmi-, po-
litikai-, gazdasági helyzetre. 
A keresett fordulat, a nyári napfordulóhoz 
hasonló változás életünkben talán akkor 
következett be, amikor ráébredtünk, hogy 
a környezetünkre, az ország állapotára, a 
társadalomra, a gazdaságra és a politiká-
ra is alig van érdemi ráhatásunk, sőt lé-
nyegében magunkon kívül senkit nem tu-
dunk megváltoztatni. A képzeletbeli fel-
iratos pólónk elejére ugyan ki van írva, 
hogy „szeretetre vágyok”, a sok bántás 
miatt a hátunkra már „az engem nem le-
het szeretni” felirat került. A gyermeke-
ink is felnőttek, és abban a reményben se-

gítettük és segítjük őket, amíg bírjuk erő-
vel és anyagiakkal, hogy ők talán majd 
jobb világot teremtenek maguknak.
 A csoda végül az unokákkal érkezik meg 
azok számára, akiknek ez megadatik. Le-
hetővé teszik, hogy átértékeljük és ösz-
szegezzük mindazt, amit átéltünk és fon-
tosnak tartottunk az életben. Megtanít-
ják velünk, hogy számukra a legfonto-
sabb, hogy szeressük őket. Az igazi nagy-
szülő nem is tud mást közvetíteni az uno-
kák felé, csak szeretetet, miközben tudja 
és aggódva figyeli, hogy életükben őket 
is - gyakran már a bölcsödében és az óvo-
dában – bántások, megaláztatások érhetik 
és érik kortársaiktól, de néha a felnőttek-
től is. Nem feltétlen a gondozókra, peda-
gógusokra gondolok. Ők tudják, hogy e 
téren nagy a felelősségük. Az utcán, a ját-
szótéren, az üzletekben és az élet más te-
rületein a gyerekkel átmenetileg kapcso-
latba kerülő azon emberekre, néha roko-
nokra is, akik miközben megszólják a kis 
emberpalántákat valamiért, nem is tudják, 
mekkora kárt idézhetnek elő a lelkükben. 
Hiszen egész életünkben mi is szeretetre 
vágytunk, mégis kevésbé figyeltünk arra, 
hogy a környezetünkben élőknek is ez a 
vágya. 
A további gondolatokra már csak fosz-
lányokban emlékszem. Valami olyasmi 
körül forogtak, hogy akkor holnaptól tu-
dok-e másképp viszonyulni embertár-
saimhoz, és mit jelentsen ez a másképp 
viszonyulás, amikor hirtelen egy kert-
ben találtam magam, ahol egy barátságos 
lény pajkos tekintettel figyelt rám a hold-
fényben. Talán egy tündér vagy egy ko-
bold volt? Mosolyával mintha ezt üzente 
volna: dobd el a képzeletbeli feliratos pó-
lódat, vegyél magadra egy másikat és az 
első oldalára írd azt, hogy „szeretlek té-
ged!”, a hátuljára pedig azt, hogy „és te 
engem?”.  

Szrogh Károly

Befejezetlen mondat helyett...  

Zárójel bezárva
Hetedik éve szólalt meg újra és újra tiszaújvárosi 
énekszó Keszthelyen. 2010-ben ott egy 1910-es ál-
mot álmodtak újra. Amit igaz szívvel és erős hittel 
álmodunk újra, azt bizony valósággá álmodhatjuk 
- bizonyítja az idei, V. Keszthelyi Dalünnep, mely-
nek záróünnepén az Énekszó Baráti Kör is szívet 
melengető érzéssel ébredhetett rá, hogy miként já-
rult maga is hozzá az álom valóságához.

Az igaz szívre és erős hitre már nagy szükségünk volt az elmúlt 
év közepétől, amikor karnagyunk, Slezák István egészsége hir-
telen megrendült és a nyári szünetünk után induló felkészülé-
si időszakig nem javult kellőképpen. Segítséget kértünk és sze-
rencsére kaptunk Cseh Katalintól - aki már a korábbi években is 
dolgozott velünk -, most pedig igen szoros időbeosztása és je-
lentős terhelése mellett is az idei újévi koncertünk sikeres meg-
valósításában oroszlánrészt vállalt. Ezt követően az ő karnagyi 
felkészítésével és irányításával szép sikerrel vettünk részt a XX-
VIII. Miskolci Nemzetközi Kamarakórus Fesztiválon áprilisban 
és az V. Keszthelyi Dalünnepen most, június 23 – 25. között.
Hét év alatt ötször vettünk részt a Keszthelyi Dalünnepen. A 
nagy távolságból adódó jelentős költségek miatt ez csak a vá-
ros önkormányzata, a Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány támo-
gatásával és saját magunk hozzájárulását is igénybe véve volt 
lehetséges. 
A szervezők tapasztalatai a hét év alatt a virtuozitás szintjére lé-
nyegülve át egy jól komponált zenemű eleganciájával harmoni-
kusan áramló fesztivált eredményeztek az idén. A résztvevő 54 
kórus mindegyike jó előre részletesen kidolgozott órarendet ka-
pott, melynek eredményes követéséhez fegyelem, figyelem, ösz-
szpontosítás és kitartás szükségeltetett. 
Fellépéseink sorát a Goldmark Károly Művelődési Központ 
előtti szökőkútnál adott szabadtéri koncerttel kezdtük. Három 
órával később a Balatoni Múzeumban Kertész Attila Liszt-díjas 
karnagy vezette zsűri előtt bemutattuk bejelentett műsorunkat. 
Este 9-kor a Városháza előtt a Fő téren az összegyűlt résztve-
vőket Ruzsics Ferenc polgármester és C.Tóth Zoltán főszervező 
köszöntötte, melyet az egybegyűltek két kórusmű összkari elé-
neklésével háláltak meg. Ezután fáklyás felvonulás következett 
a Balaton-partra önkéntes nótafák által kezdeményezett magyar 
népdalok éneklésével kísérve. Ott az önmagában is hangula-
tos balatoni éjszakában két újabb összkari mű eléneklésével kö-
zel 1800 tagú kórus részeként zártuk az első napot. Szerencsé-
re szálláshelyünk, a Balaton-parti Helikonszálló közel volt, így 
hamarosan megfáradva, - de törve nem - zuhanhattunk ágyba.
A második napot kötetlenül kezdtük, mindenki tetszés szerint 
választhatott, hogy a több helyszínen folyó Dalünnep melyik 
kórusát hallgatja meg, vagy a párhuzamosan zajló egyéb kultu-
rális rendezvények programjaiból választ, vagy egyszerűen csak 
pihen. 
Kora délutánra pörgettük fel újra magunkat és nagyon szép kör-
nyezetben, a Festetics kastély Tükörtermében adhattunk koncer-
tet. Élvezettel meghallgattuk az előttünk és utánunk fellépő kó-
rusokat is.
Este 7-kor a Balaton Színházban megkezdődött a záróünnepély 
egy - a kezdeteket bemutató és az előző négy Dalünnep emlé-
kezetes pillanatait felvillantó - kisfilm levetítésével. Meglepet-
ve láttuk, hogy az Énekszó Baráti Kör viszonylag sűrűn bukkan 
fel különböző helyzetekben a film során. Az egyik darabunkat a 
narrátor megszólalása nélkül teljes terjedelmében tartalmazta a 
film. Ráébredtünk, hogy ha most nem vettünk volna részt a ne-
hézségeinktől megriadva ezen az ötödik Dalünnepen, az itteni 
munkásságunk jellegtelenül, befejezetlen mondatként oldódott 
volna fel emlékezetünk homályában, viszont a mostani eredmé-
nyes részvételünkkel kerek egésszé teljesedik ki.
A film után Kertész Attila zsűrielnök értékelte a Dalünnepet, 
méltatva jelentőségét, bemutatva hét év alatti gazdagodását, ki-
emelve az idei értékeit. Például örömmel állapította meg, hogy 
több kórus mutatott be darabokat Daróczi Bárdos Tamás zene-
szerző - az újkori Dalünnepek első zsűrielnöke - műveiből. Az 
értékelés részeként átadták az okleveleket azoknak a kórusok-
nak, akik minősítést kértek.
Ezután minden kórus szólításra felment a színpadra, átvet-
te az emléklapját és felkötötte a szalagját a Dalünnep zászla-
jára. Eközben kiemelték, hogy a tiszaújvárosi Énekszó Baráti 
Kör az egyetlen kórus, amelyik valamennyi újkori Dalünnepen 
részt vett.
Ezzel a Dalünnep befejeződött, de a napnak még mindig nem 
volt vége, ugyanis egy korábbi felkérésnek eleget téve a Múze-
umok Éjszakája programsorozat részeként éjjel 10 óra 40 perc-
kor felléptünk az Amazon Ház udvarán, ezzel zárva tervezett 
programunkat.
Visszatérve a szállodába dalostársaim az igazak megérdemelt 
álmára hajtották fejüket, én pedig C.Tóth Zoltán főszervezővel 
találkoztam egy kis beszélgetés kedvéért a sűrű programok után. 
Kellemes meglepetésemre átadta nekem a zsűri Slezák István 
karnagy részére kiállított emléklapját, aki most nem lehetett itt, 
de az ide vezető utunk szakmai egyengetése tette lehetővé az 
említett teljességet.
A vázolt élménydús program méltó befejezése első félévi mun-
kánknak és energiaforrás a most következő nyári pihenés utá-
ni folytatáshoz.

Vörös Béla
az Énekszó Baráti Kör egyesületi elnöke

kronika@tiszatv.hu

LEGO-
adomány

Intézményünk 2017 májusában LEGO pályáza-
ton indult, melyen mintegy 400.000 Ft értékben 
nyert LEGO játékokat. Az adományt június 21-
én Nyíregyházán, a LEGO gyárban vettük át. A 
háromórás programon bemutatták a LEGO-cso-
port közösségi szerepvállalását és a cég történe-
tét, közös játék formájában kollégáim megismer-
kedtek a „Hatszín kockákban” rejlő fejlesztési le-
hetőségekről, majd a gyárlátogatást követően át-
vehették a játékokat tartalmazó dobozokat. 
Iskolánkat Markovicsné Szabó Enikő intézmény-
vezető-helyettes és Kovács-Balog Imréné gyó-
gypedagógiai munkaközösség-vezető képviselte 
ezen a rendezvényen.
A pályázaton kapott adományt a sajátos nevelési 
igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók fejlesztéséhez kíván-
juk felhasználni.

 Hok Csaba intézményvezető

Ötórai tea

Cserháti emlékest

Cserháti Zsuzsára emlékeztek a legutóbbi Ötórai teán. Az énekesnő dala-
it Szél Anikó színművésznő adta elő, akit Zámbó Csaba kísért zongorán.

6. oldal 2017. június 29.Mozaik

Európa számos országában szokás ilyenkor a tűzgyújtás. 



Szeretne egy kicsit 
önmagával foglalkozni?

Jobban megismerni személyiségét, megérteni és megtanulni 
alkalmazni olyan egyszerű dolgokat, melyekről eddig azt hitte, 
ez Önnek nem megy?
Akkor jelentkezzen felnőttek számára meghirdetett nyári coach 
táborunkba!
Beszélgetünk önmagunkról, konfliktusainkról, érzelmi intel-
ligenciánkról, stresszkezelési képességünkről és még sok-sok 

másról érdekes, hasznos feladatokkal, gyakorlatokkal fűsze-
rezve.
A tábor időpontja: 2017. augusztus 14-18. 9-16 óra.
A tábor helyszíne: Hamvas Béla Városi Könyvtár. 
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 37.
Jelentkezni 2017. július 7-ig személyesen a könyvtárban lehet 
Tóthné Hegyi Judit könyvtáros, coach-nál.  Maximum 14 fő je-
lentkezését tudjuk fogadni! A táborban való részvétel ingyenes!
Bővebb információ kérhető: Tóthné Hegyi Judit 49/542-006, 
20/533-3074 tothnejudit@tujvaros.hu

Az SzSzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája a 2017/2018-as tanévben szakmai vizsgá-
val rendelkezők érettségi vizsgára való felkészítését indít nap-
pali vagy esti tagozaton.
A képzés 2 éves. A jelentkezés feltétele szakmai vizsga megléte. 
A képzés a jelentkezők létszámától függően indul.
A jelentkezés határideje: 2017. június 30., pótjelentkezés: 2017. 
augusztus 31. Jelentkezési lapok és további részletek a képzés-
ről beszerezhetők az iskola portáján, vagy letölthetőek a honlap-
ról:www.brassai-tiszaujvaros.hu 

 Bukta Márta mb. igazgató

Tájékoztató szakmai vizsgával rendelkezők
érettségi vizsgára történő felkészítéséről

Rajzpályázat

A kis Vuk a Nagyhéten
Kedves Gyerekek!
Bizonyára ismeritek azt a kedves kis rókát, Vukot, aki számos 
kaland során leckézteti meg a simabőrűt, az embert. A csavaros 
eszű, kis ravaszdi július 20-án ellátogat városunkba, hogy részt 
vegyen a Triatlon Nagyhét eseményein. Megmutathatjátok neki 
rajztudásotokat. Szerkesztőségünk rajzpályázatot hirdet „A kis 
Vuk a Nagyhéten” címmel. A felhívásra óvodás- és iskoláskorú 
gyerekek rajzait várjuk. Bármilyen technikával készített alko-
tással nevezhettek, a lényeg, hogy A3-as méretű legyen. A fel-
adat, hogy ábrázoljátok a kis Vukot a Triatlon Nagyhét bárme-
lyik eseményén. A pályázatokat július 13-ig várjuk szerkesztő-
ségünkben, a Szent István út 16. szám alatt. Egy kis ajándékkal 
már akkor is meglepünk benneteket, de az eredményhirdetéssel 
várnotok kell július 20-ig, a Triatlon Nagyhéten a Város napjá-
ig. Aznap 10 órakor a nyerteseknek Koltai Róbert, a simabőrű 
magyar hangja, és Bráz György polgármester, a rendezvény fő-
védnöke adja át a díjakat. 
Izgalommal várjuk a rajzokat!

A szerkesztőség

Sportos táborok, napközik

Nyári szünet aktívan
Nem csak az iskolában, sok 
sportágban is holtidény a nyá-
ri időszak. A gyerekek, akik év 
közben sportolnak nyáron is 
igénylik a mozgást, akik pedig 
év közben inkább a tanulásra 
fókuszálnak, ilyenkor jobban 
megismerkedhetnek egy-egy 
sportággal. Többek között er-
re (is) való a sporttábor.

Tiszaújvárosban számtalan sportág elér-
hető egyesületi és iskolai keretek között, 
így nem csoda, hogy több sportágban 
szerveznek tábort, nyári napközit. Van, 
amiben többet is. Az úszótáborok közül 
például még válogathatnak is a szülők 
és a gyerekek. A Sportcentrum az egyik 
helyszín. 
- Jó pár éve fogadunk gyerekeket a nyári 
szünetben - mondja Gál Csaba, a Sport-
Park Nonprofit Kft. ügyvezetője. - Itt ki-
fejezetten jó helyen vannak a gyerekek, 
hiszen rengeteg sportolási lehetőség, lé-
tesítmény van, főképp az uszoda, ami a 
tábor gerincét adó úszáshoz adja a hely-
színt.
De nem csak úszhatnak a gyerekek, a 
Sportcentrum kínálta többi lehetőségbe is 
belekóstolhatnak, ráadásul négy turnus-
ban.

- A játszótérre is ki szoktunk menni, meg 
a strandra, és fagyizni is - mondja Veres 
Mira -, de a legjobb az úszás.
A Vízipók sportnapközi ugyancsak régóta 
várja a gyerekeket. Ők is a Sportcentrum-
ban kezdik a napot, idejük nagy részében 
azonban a strandon gyakorolják az úszást.
- A táborba többségében általános iskolás 
gyerekek járnak - mondja Homródi Zsolt 
táborvezető. - De vannak vagány ovisa-
ink is, ám az alsósok alkotják a táboro-
zók többségét.
A gyerekek úszástudásuk szerint más-
más csoportban gyakorolnak.
- Vannak az ebihalak, ők a kezdő úszók - 
magyarázza Orosz Donát, aki már több-
szörös táborozó. – Aztán vannak a delfi-
nek, ők a haladók, és a legjobb úszókat 
cápáknak nevezik. Én minden részét imá-
dom ennek a tábornak. 
A Vízipók sportnapközi nem a szokásos 
6-7, hanem 10 napos turnusban, két al-
kalommal várja a gyerekeket. Az elsőt a 
szünidő elején, a másodikat augusztusban 
tartják. 
Ugyancsak két turnusban várják a gye-
rekeket a TFCT által szervezett labdarú-
gó táborba. Míg az iskola után szerve-

zett napközibe bárki „beiratkozhat”, ad-
dig a nyár végi turnus egyfajta felkészü-
lés az egyesületben sportolóknak, akik a 
hamarosan kezdődő bajnokságra hango-
lódhatnak.
- Akik járnak rendszeresen focizni, azok 
alkotnak egy csoportot, akik kevésbé ru-
tinosak azok egy másikat - sorolja Bara-
bás Zoltán táborvezető. - Ez nem edző-
tábor, inkább sportnapközi, éppen ezért 
nem csak focizunk, hanem strandolunk és 
más sportágakat is kipróbálunk.
A fiúk, akik ezt a tábort választják, azon-
ban természetesen a labdarúgás miatt jön-
nek.
- Ez a tábor nagyon hasznos, mert meg-
tanulunk cselezni, meg ilyenek - mond-
ja a legkisebbek között játszó Ispán Ger-
gely János. - Az is jó, hogy tudunk homo-
kon is focizni.
A most bemutatott három tábor csak íze-
lítő a kínálatból. Van vagy lesz még a tel-
jesség igénye nélkül: lovas, kosárlabda, 
triatlon, gimnasztráda, horgász és mazso-
rett tábor is. Szóval, aki akarja és teheti, 
az aktívan töltheti a nyári szünetet. Csak 
tudjon dönteni a sok lehetőség között…

borza

A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Június 30. (péntek) 17. 00 óra: ÖkoKalauz - Az ember és a 
természet kapcsolata.
Az Élet rejtélye - evolúció vagy intelligens tervezés? - film-
vetítéssel egybekötött beszélgetés.
Helyszín: a könyvtár előadóterme.
Lakberendezési stílusok – kamarakiállítás. A kiállítás 2017. 
augusztus 31-ig látható.
Helyszín: a könyvtár földszintje
Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
 Július 4. (kedd) 16.00 óra: Amigurumi kedvelők klubja.

A Tisza TV műsora
 Június 29., csütörtök

10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: Héthatár: Foglalkoztatási tanács - Huszár Andor em-

léktábla koszorúzás - KEF-ülés - Eötvös tanévzáró - Bu-
liszombat - Kennel a rendőrkutyáknak - Mecénás ösztöndíj 

felsőfokon -  Sport 
Hétről-Hétre: Félidőben: beszélgetés Bráz György polgár-

mesterrel - MOL Regionális családi nap - Tisza-parti Juniá-
lis  - Vendég: Huff Zsolt, a MOL Petrolkémia Zrt. vezérigaz-

gatója - Triatlon sikerek
Egészség(L)esen  (A műsor a szerdai adás ismétlése)

Utána: A képviselő-testületi ülés ismétlése
Július 5., szerda

18:00 Gimnasztráda gála
Július 12., szerda

18:00 Mamma Mia a Sodrás Társulat előadásában 

7. oldal2017. június 29. Szabadidő

Ki így, ki úgy veti magát a medence vizébe. 

Sok mindenre jó a víz. 



Zöld növényi hulladék
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld 
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.) 
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 2017. július 5-én 
(szerdán) 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

Hirdetmény

Veszélyes hulladék gyűjtése
Felhívjuk a település lakosságának figyel-
mét, hogy városunkban az ECOMISSIO 
Kft. közreműködésével ismételten meg-
szervezzük a lakossági körben keletkező 
veszélyes hulladékok begyűjtését. Ennek 
keretében a gyűjtőpontokon kizárólag az 
alábbi, a környezetre veszélyes hulladék-
féleségek adhatók át: 
- festékmaradékok, festékes göngyöle-
gek, lakkmaradékok és ezek csomagoló-
anyagai,
- fáradt olaj, (motorolaj, hajtóműolaj) ola-
jos göngyölegek,
- elektronikai hulladékok, (működéskép-
telen háztartási gépek és elektronikai hul-
ladékok)
- akkumulátorok, szárazelemek,
- háztartási vegyszerek és azok csomago-
lóanyagai,
- kozmetikai szerek és azok maradványai,

- növényvédő szerek, rovarirtó szerek és 
azok maradékai, csomagolóanyagai,
- használt háztartási sütőolaj és sütőzsira-
dék,
- fénycsövek, izzók,
- személyautó gumiabroncs, 
Az e kategóriákba nem sorolható hulla-
dékok (kommunális hulladék, zöld hulla-
dék, építési-bontási törmelék) átvételét az 
átvevő megtagadja.
A hulladékok átvételének időpontja: 
2017. július 3. és július 6. között.
Helyszínek: 1.nap – július 3. (hétfő) 
Tiszaújváros 1. számú mobil gyűjtőpont 
- a Sajó út és a Lévay út csomópontjában
2.nap – július 4. (kedd) 
Tiszaújváros 2. számú mobil gyűjtőpont
- az Örösi út 42-44. és a 46-48. épületek 
közötti parkolóban
3.nap – július 5. (szerda) 

Tiszaszederkény városrész területén kije-
lölt mobil gyűjtőpont 
- az Esély Napközi Otthon udvarán (Dó-
zsa Gy. út)
4.nap – július 6. (csütörtök) 
Tisza-part városrész területén kijelölt mo-
bil gyűjtőpont 
- Neumann J. utca, a Szabadidőházzal 
szemközti parkolóban
A gyűjtőpontokon naponta 9.00 órától 
18.00 óráig a lakosság a fentiekben fel-
sorolt hulladékokat térítésmentesen ad-
hatja át.
Figyelem! 
A lakossági körben keletkező veszélyes 
hulladékok csak a lakcímkártya bemuta-
tásával adhatók le!

 Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, 

hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van köz-
érdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon 
üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített beje-

lentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi 
a szükséges intézkedéseket. 

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken 
történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események 

bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 49/540-
508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, 

amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti. 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Molnár István

a 8. sz. választókerület képviselője
2017. július 5-én (szerdán) 
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.

              Polgármesteri Hivatal

 Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Dr. Juhos Szabolcs jegyző
2017. július 05-én (szerdán) 

13.00 órától 15.00 óráig
ügyfélfogadást tart.

Az ügyfélfogadás helye: Polgármeste-
ri Hivatal I. emeleti 

önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előze-
tes bejelentés alapján történik, ne-

gyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését 

az 548-014-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától hétfő 

reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.

Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelő-
intézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi 

internetes elérhetőségen tekinthetik meg:
http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/

index.php/szakrendelesek
Nagyné Kántor Judit

        főigazgató

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, 
hogy 2017. június 29-én (csütörtökön)

karbantartás miatt
a Tiszaújvárosi Járási Hivatal

Kormányablak Osztálya
ZÁRVA tart!

Tiszaújvárosi Járási Hivatal

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányza-
tának képviselő-testülete 2017.

 június 29-én, csütörtökön 
10.00 órakor ülést tart a Vá-
rosháza III. emeleti tanács-
kozó termében.

Napirendi javaslat.
Zárt ülés:
1. Javaslat önkormányzati kitüntetések 
adományozására
2. Javaslat a 2015. évi „B” és a 2016. évi 
„B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj továbbfolyósí-
tására, illetve a folyósítás megszüntetésé-
re vonatkozó döntés módosítására
3. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel 
kapcsolatos tulajdonosi döntés meghoza-
talára
Nyilvános ülés:
1. Javaslat az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.) 
önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat a közszolgálati tisztviselők-
ről szóló törvény végrehajtásával kap-
csolatos helyi szabályokról szóló 9/2014. 
(III.28.) önkormányzati rendelet módosí-
tására
3. Javaslat Tiszaújváros Partnerségi 
Egyeztetési Szabályzatáról szóló önkor-
mányzati rendelet megalkotására és a te-
lepülésrendezéssel kapcsolatos döntések 
meghozatalára
4. Javaslat a közterületek használatának 
rendjéről és a településtisztaságról szó-
ló önkormányzati rendelet megalkotására
5. Javaslat a Tiszaújvárosi Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabály-
zatának elfogadására
6. Javaslat az önkormányzat számlaveze-
tésére

7. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központ Alapító Okiratának mó-
dosítására
8. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rende-
lőintézet főigazgatói pályázatának kiírá-
sára
9. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Ott-
honos Óvoda Pedagógiai Programjának 
módosításához szükséges fenntartói dön-
tés meghozatalára
10. Javaslat energiatakarékossági és gé-
pészeti beruházásokra, felújításokra be-
nyújtott pályázatok elbírálására
11. Beszámoló a Derkovits Kulturális 
Központ Tiszaújváros Települési Érték-
tárral kapcsolatos 2017. I. féléves tevé-
kenységéről
12. Beszámoló a diáksport 2016. évi tá-
mogatásának felhasználásáról
Kérdések

Értékesítési hirdetmény
A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti az alábbi, tulajdonában álló ingatlanokat: 
Ifjúsági tábor (2617/1 hrsz) Tiszalök, Tábor út 1.
 Telek alapterülete: 14.846 m2

 Épület alapterülete: 1.182 m2

Üzlet, irodahelyiség vagy tárolás céljára alkalmas ingatlanok:
 Galéria Üzletház – 25 m2 Tiszaújváros, Szent István út 13. A/01
 Galéria Üzletház – 29 m2 Tiszaújváros, Szent István út 13. A/02
 Galéria Üzletház – 25 m2 Tiszaújváros, Szent István út 13. A/03
 Galéria Üzletház –16 m2 Tiszaújváros, Szent István út 13. A/04
 Galéria Üzletház – 35 m2 Tiszaújváros, Szent István út 13. A/05
 Galéria Üzletház – 35 m2 Tiszaújváros, Szent István út 13. A/06

További információk:
Telefonon: 70/333-7721, 49/544-322
Elektronikus úton: tiszaszolg@tszolg.hu

8. oldal 2017. június 29.Önkormányzat/Hirdetmények
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 

Bráz György polgármester
2017. július 3-án (hétfőn) 
13.00 órától 15.00 óráig

fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri Hi-

vatal I. emeleti önkormányzati
tárgyaló.

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes 
bejelentés alapján történik,

            negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését 

az 548-010-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal



Tájékoztatás

Kéményseprés júliusban
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
2016. július 1. óta a katasztrófavédelem 
teljes körű kéményseprő-ipari közfelada-
tot lát el a lakosság körében, tevékenysé-
ge sormunka keretében és sormunka ke-
retén kívül ellátandó feladatokból áll.
A tervezett sormunka a kéményseprő-ipa-
ri szerv vagy kéményseprő-ipari szolgál-
tató megrendelés nélkül, rendszeres idő-
közönként, tűzbiztonsági okból végzett 
ellenőrző tevékenysége, amely kiterjed 
az ingatlanhoz tartozó tüzelőberendezés 
égéstermékének elvezetésére szolgáló ké-
mény (kémények), tartalékkémény, to-
vábbá a bekötő- és összekötő elemek, va-
lamint ezek tartozékainak átvizsgálására, 
szükség szerinti tisztítására, négyéven-
kénti műszaki felülvizsgálatára.
2016. július elsejétől ez a tevékenység a 
kéménytulajdonosok részére - a termé-
szetes személyek tulajdonában lévő in-
gatlanokhoz tartozó égéstermék-elveze-
tők esetében - a kéményseprő által meg-

ajánlott első két időpontban ingyenes.
A tervezett sormunka ütemezett időpont-
járól két héttel az ellenőrzés előtt hirdet-
mény útján értesítést küld a katasztrófa-
védelem. Az értesítés többlakásos, illetve 
többszintes épület esetén kapualji hirdet-
mény, laza beépítésű - családi házas - la-
kóterületeken, jól látható módon elhelye-
zett hirdetmény útján történik. 
A Belügyminisztérium Országos Katasztró-
favédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó 
Központjának felhívása alapján tájékoztat-
juk Önöket, hogy megyénként elkészültek 
a kéményseprő-ipari sormunka ütemtervei, 
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kémény-
seprő-ipari sormunkaterv alapján a munkák 
elvégzésének ideje Tiszaújvárosban 2017. 
július 1-július 31. közötti időszakra esik.
Az ütemterv és a tevékenység ellátásával 
kapcsolatos minden további részletes in-
formáció a www.kemenysepres.kataszt-
rofavedelem.hu honlapon elérhető.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás

Újabb 
vezetékcserék

Útlezárások 
térségünkben

Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a 2016-ban elkez-
dett távhővezeték-rekonstrukció 2017-re áthúzódó kivitelezési 
munkái folytatódnak az alábbi területeken:
• József Attila út 17-19. és József A. út 21., 23.,25., valamint a 
Hajdú tér 1-5.fűtési szekunder vezeték+használati meleg víz és 
cirkulációs vezetékek cseréje
• Lévay út 1-11. Munkácsy út 42-48. és Szederkényi út 25-31. 
fűtési szekunder vezeték+használati meleg víz és cirkulációs ve-
zetékek cseréje
• Rózsa út 2-8. és Munkácsy út 30-40. között fűtési szekunder 
vezeték+használati meleg víz és cirkulációs vezetékek cseréje
• Szederkényi út 17-23. és Szederkényi út 25-31. mögött primer 
gerincvezeték-csere
A munkák tervezett befejezési időpontja: 2017. július 31.
A kivitelezési munkák során előforduló kellemetlenségekért, 
kényelmetlenségekért előre is köszönjük szíves megértésüket és 
türelmüket.

TiszaSzolg 2004 Kft.

2017. július 1-jén, szombaton vonzáskörzetünkben halad át a 
Tour de Hongrie kerékpárverseny az alábbi időpontokban és út-
vonalon.
Tiszabábolna felől érkezve
14:42   Tiszadorogma 3302 számú úton tovább halad
14:54   Ároktő, itt a 3307számú úton Mezőcsát felé 
  kanyarodik és halad Hejőkeresztúrig
15:08  Mezőcsát 
15:33  Hejőkeresztúr, ahol a 3308 számú útra Muhi 
  irányába folytatódik
15:40  Muhi, innen Ónod irányába kanyarodnak a 
  versenyzők.
Az áthaladási időpontokban 20-20 perc eltérés lehet. A verseny 
közlekedési biztosítása a versenyzőkkel együtt haladóan, szaka-
szonként 40-50 perc időtartamú teljes forgalom- lezárással tör-
ténik. 
A verseny a Muhi körforgalomnál várhatóan 15 óra 33 perckor 
keresztezi a 35-ös számú főutat is, ezért itt a főút forgalmának 
40-50 perces lezárására kell számítani. A verseny útvonala miatt 
kerülni csak az M3-as autópályán Hejőkürt-Emőd-M30-as autó-
pálya nyékládházai lehajtó útvonalon lehet. 
A forgalomtorlódás megelőzése, csökkentése, a várakozás mi-
atti kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük utazásaik ter-
vezésekor vegyék figyelembe a várható útlezárásokat. 
Különösen kérjük azt, hogy próbálják úgy időzíteni az utazásai-
kat, hogy a 35-ös számú főúton ne 14:45-16:15 óra között érkez-
zenek a Muhi körforgalomhoz. 

Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2017. július

JÚLIUS Helye Ideje Kinek a részére

10. hétfő Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 
és 14.00 - 16.30

Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés

11. kedd Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők

12. szerda Őszirózsa Idősek Klubja 7.30 - 8.00 „Esély” Napközi Otthon

Őszirózsa Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

13. csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

17. hétfő Tisza-parti Szabadidő Ház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők

18. kedd Tiszaszederkényi Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

19. szerda Központi Étterem 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

20. csütörtök Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők

24. hétfő Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés meg-
rendelés

25. kedd Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők

26. szerda Központi Étterem 12.00 - 13.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés meg-
rendelés

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

Tiszteletdíjas gondozó
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, 
Kazinczy út 3.) tiszteletdíjas gondozó munkatársakat keres - le-
het nyugdíjas is - a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készen-
léti rendszerben történő feladatellátására, Tiszaújváros területé-
re.
A tiszteletdíjas gondozó feladata az ellátott személy segélyhí-
vása esetén a krízishelyzet helyszínére történő 30 percen belüli 
megjelenése és a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldá-
sa érdekében szükséges azonnali intézkedések megtétele.
A feladatellátás határozatlan idejű, iskolai végzettség nem elő-
írás, önéletrajz szükséges. Juttatás: tiszteletdíj.
Jelentkezni 2017. július 07-ig személyesen a Tiszaújvárosi Hu-
mánszolgáltató Központ titkárságán, Tiszaújváros, Kazinczy út 
3. szám alatt, illetve érdeklődni a 49/548-190-es telefonszámon 
lehet.

Poropatich Péter
intézményvezető

Szünidei gyermekétkeztetés
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisz-
telt Szülők/Törvényes Képviselők figyel-
mét, hogy a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény alapján a gyermek lakó-
helye, vagy ha a gyermek életvitelszerű-
en a bejelentett tartózkodási helyén la-
kik, a tartózkodási helye szerinti telepü-
lési önkormányzat a szünidei gyermekét-
keztetés keretében a szülő, törvényes kép-
viselő kérelmére a déli meleg főétkezést 
a hátrányos, halmozottan hátrányos gyer-
mek részére ingyenesen biztosítja.
A fentieken túl az önkormányzat a he-
lyi rendelete alapján a déli meleg főét-
kezést ingyenesen biztosítja azon álta-
lános- vagy középfokú iskolával tanulói 
jogviszonyban álló, rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesülő kisko-
rú gyermek részére, aki Tiszaújvárosban 
lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodá-
si hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen 
bejelentett tartózkodási helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szü-

netben valamennyi, azaz 55 munkana-
pon keresztül (2017. június 16-tól 2017. 
augusztus 31-ig) a Központi Étteremben 
(Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), valamint 
a Tiszaszederkény városrészben élők ese-
tében az „Esély” Napközi Otthonban (Ti-
szaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) helyben fo-
gyasztással vehető igénybe.
Amennyiben az étel helyben történő el-
fogyasztását a gyermek betegsége akadá-
lyozza, lehetőség van a szülője, más tör-
vényes képviselője vagy a szülő más tör-
vényes képviselő által megbízott személy 
számára a gyermek részére biztosított étel 
ételhordóban történő elvitelére. 
Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes 
Képviselők figyelmét, hogy a gyermek be-
tegsége esetén az étel ételhordóban törté-
nő elvitele orvosi igazolás benyújtása, il-
letve a szülő, más törvényes képviselő ál-
tal megbízott személy számára az elvitel 
írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges. 
A szünidei gyermekétkeztetés forma-
nyomtatványon igényelhető 2017. június 

15. napjáig, ezt követően a nyári szünet 
időtartama alatt folyamatosan benyújtha-
tó.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 
Ügyféltájékoztató helyisége (Tiszaújvá-
ros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tisza-
újváros, Bocskai u. 33., kedden és csütör-
tökön 9.00-13.00 óráig),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevé-
teléhez szükséges nyilatkozat benyújtása 
személyesen ügyfélfogadási időben a Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intéz-
ményfelügyeleti, Szociális és Sport Osz-
tályán (I. em. 114. iroda), valamint pos-
tai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 
7.) lehetséges. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Új telefonszámok 
az Ezüsthídban

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

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. június 28. és június 30. kö-
zött aszfaltozási munkálatok lesznek az alábbi helyszíneken:
• Bolyai köz 1-7. szám előtti közlekedő úton és parkolóban,
• Árpád út 31-41. számú épület mögötti közlekedő úton,
• Árpád út 43-45. számú épület előtti közlekedő úton,
• Árpád út 43-45. és az Árpád út 47-49. számú épület közötti 
közlekedő úton és parkolóban.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fent megjelölt időtartamban ez-
zel egyidejűleg lezárják a parkolókat a Bolyai köz 2. és Bolyai 
köz 4. számú épületek előtt és mögött, valamint a Bolyai köz 
9-15. szám előtt.
Kérjük, hogy a kivitelezés ideje alatt a közlekedési szabályok 
betartásával és fokozott figyelemmel közlekedjenek!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Aszfaltozási munkálatok
9. oldal2017. június 29. Hirdetmények

Július 1-31. között jön a kéményseprő. 



A Tiszaújvárosi Krónikában is megjelenik 
lakossági apróhirdetése,  amennyiben azt 

a Tisza TV Képújságában legalább 
5 napra (2500 Ft), legkésőbb kedden 

12 óráig feladja.

A nyári meleg beköszöntével, a hosszan tartó magas átlaghőmérséklet a megszokottnál na-
gyobb terhelést jelent az emberi szervezetre. Az egészség megóvása és a jobb közérzet biztosí-
tása érdekében ebben az időszakban az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. (ÉRV 
ZRt.) még nagyobb figyelmet fordít a feladatellátásra és a fogyasztók igényeinek kielégítésére. 
A korábbi évekhez hasonlóan az ÉRV ZRt. 2017-ben is fontos feladatának tekinti az aktuális év-
szakokhoz igazodó üzemeltetésre való tervszerű felkészülést - jelen esetben a nyári viszonyok 
közötti minőségi, törvényi előírásoknak megfelelő szolgáltatás biztosítását.
A magasabb napi átlaghőmérséklet miatt változik a nyersvíz minősége, ami a felszíni víztisz-
tító műveknél jelentős többletfeladatokat ad az üzemeltetőknek. Ennek megfelelően felkészü-
lési tervekben,  belső szabályzatokban rögzítik a szervezeti egységek által végrehajtandó fel-
adatokat.
Az ivóvízhálózatokon a nyári időjárás miatt a másodlagos szennyeződések veszélye fokozód-
hat. A fertőzésveszély megelőzése és a szolgáltatás biztonsága érdekében a vízművek tisztí-
tott vizében, valamint a hálózaton és az átemelőknél a fertőtlenítést, illetve az utófertőtlenítést 
ilyenkor különös gondossággal kell végrehajtani. A szennyvíztisztító telepeken a magas hőmér-
séklet miatt növekszik a bűzhatás lehetősége, ezért a technológiai berendezések tisztítása, kar-
bantartása még nagyobb figyelmet igényel.
 A Társaság alapvető célkitűzése, hogy a nyári fogyasztási időszakban is kiváló minőségű ivó-
vízzel lássa el Felhasználóit, valamint a tisztított szennyvizek minél kevésbé terheljék a befo-
gadó vizeket, lakossági panaszokat pedig lehetőség szerint ne okozzanak. A lakosság mellett a 
munkavállalók egészségének megőrzése is kiemelt cél, ezért a dolgozók számára hűtött, ivó-
víz minőségű vizet biztosítanak a folyadékveszteség pótlására, a higiénés feltételeknek megfe-
lelően.
A mai kor embere egyre kényesebb az elfogyasztott élelmiszerek minőségére, ugyanakkor a fo-
lyadékfogyasztás területén ez a tudatosság még kevésbé érvényesül. Sokan elfelejtkeznek az 
élet egyik legfontosabb alkotóeleméről, a tiszta ivóvízről.
A tudományos ismeretterjesztésekből tudjuk, hogy az ember akár hetekig is kibírja táplálék nél-
kül, de az ivóvíz hiánya egy-két nap után tragédiához vezethet.  Főképp nyáron veszítünk foko-
zottan vizet a testünkből, így ilyenkor naponta két, két és fél, de akár három liter folyadékra is 
szüksége van az emberi szervezetnek ahhoz, hogy megfelelően működjön. A szükséges meny-
nyiség természetesen függ az életkortól, a testtömegtől, az adott időszakban végzett tevékeny-
ségtől, illetve egyéb tényezőktől – tehát személyre szabott a kívánatos mennyiség. 
Az ÉRV ZRt. mint az Északkelet-magyarországi régió felelős víziközmű-szolgáltatója az elfo-
gyasztandó folyadék mennyisége mellett a minőségére is felhívja a figyelmet. A rendszeresen 
ellenőrzött csapvíz mindenki számára elérhető élelmiszer, fogyasztása nemcsak egészséges, de 
környezettudatos viselkedést is von maga után, ráadásul a cukros üdítőkkel ellentétben kiváló-
an oltja a szomjat. Egészségünkre!

AZ ÉSZAKMAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT. 
AZ ÉV MINDEN SZAKÁBAN ZAVARTALANUL BIZTOSÍTJA AZ IVÓVÍZELLÁ-

TÁST A KÖZEL 700 000 FOGYASZTÓJA SZÁMÁRA, 
TERMÉSZETESEN A FORRÓ NYÁRI NAPOKON VÁRHATÓ, 

VALAMINT TARTÓS KÁNIKULA IDEJÉN MEGUGRÓ VÍZIGÉNY ESETÉN IS.

Villanyszerelő 
és nehézgépkezelő szakmunka

azonnali munkakezdéssel, 
versenyképes fizetéssel.  

(szállást, utazást a cég állja )
Nem helybeliek jelentkezését is várjuk. 

Jelentkezés: 06204799542-es telefonszámon, 
majd személyesen Törökbálinton kp.-i irodánkban .

Horgászok figyelem!
2017. június 30-án (pénteken) 17 órától koszorúzással egybekö-
tött megemlékezést tartunk Tiszaújvárosban, a Teleki Blanka u. 5. 
szám alatti Zabos Géza emléktáblánál.
2017. július 01-én (szombaton) Zabos Géza horgász csapatver-
senyt szervezünk a sajószögedi Erdészeti és Tolnai tavon. 
PROGRAM:                   
6.00-tól gyülekezés
6. 30-tól sorsolás
7.00-11.00-ig verseny
Mérlegelés, eredményhirdetés, tombola,  
13 órától ebéd.
3 fős csapatok jelentkezését várjuk. Nevezési díj: 3.000 Ft/csapat. 
Nevezést a horgászversenyre (fantázianévvel ellátva) csak teljes 
létszámú 3 fős csapattal fogadunk el!  (Horgászni a versenysza-
bályzatnak megfelelően legfeljebb 2 bottal, készségenként 2 ho-
roggal lehet!)
A horgászverseny nevezési díját az egyesületi irodán (Tiszaújvá-
ros, Bartók B. u. 7.) lehet befizetni nyitvatartási időben (hétfő, 
szerda, péntek 13-17 óráig, kedd, csütörtök 8-12 óráig) 2017. jú-
nius 29-ig.
Ebédjegy ára: 1.000 Ft (amely tartalmazza az ebédet, és egy 0,5 li-
teres ásványvizet). Ebédjegyet vásárolni csak előzetesen az egye-
sületi irodán lehet.  
A Zabos Géza Emléknapon a sajószögedi Erdészeti és Tolnai tavon 
horgászni délután 15 órától lehet!

Makó Zoltán
versenyfelelős

Horgász napközi
A Zabos Géza Horgász Egyesület horgász napközit szervez 8-14 
éves (horgászengedéllyel rendelkező) gyermekek részére a sajó-
szögedi Erdészeti-tavon 2 turnusban (20-20 fővel)  8.30-tól 16.00 
óráig. 
I. Turnus: 2017.07.03 - 07.07.  Vezetője: István András
II. Turnus: 2017.07.10 - 07.14.  Vezetője: Csehovics Zoltán
A résztvevőknek az alábbiakat biztosítjuk:
- ebédet,
- a ki- és hazautazáshoz kisbuszt, (indul a TISZA ABC parkoló-
jából, reggel 8 órakor)
- etetőanyagot, csalit.
A részvételi díj: 7.500Ft/ fő

Jelentkezni csak személyesen lehet, az egyesület irodájában: Bar-
tók B. út 7. szám, ügyfélfogadási időben hétfőn, szerdán, pénte-
ken 13-17 óráig, kedden, csütörtökön 8-12 óráig.
Az első 40 fő jelentkezését tudjuk elfogadni!

Csehovics Zoltán
ifjúsági felelős

10. oldal 2017. június 29.Hirdetés/Rendezvények



Illemtan, protokoll

Viselkedés az edzőteremben
Azok az alapelvek, melyek 
a protokollt fémjelzik min-
denhol alkalmazhatók. Elő-
zékenység, a feltűnés kerülé-
se és céltudatosság. Ezek az 
edzőteremben is megállják a 
helyüket. Hogyan viselked-
jünk edzés közben? Mik azok 
a szabályok, melyeket hasz-
nálnunk kell?

A recepció az első állomás: itt választani 
kell, hogy egy vagy több alkalmas, aerobik 
vagy kondi edzésre szeretnénk jegyet vá-
sárolni. Általában van egy árlista a pulton, 
amit érdemes végignézni mielőtt döntünk. 
Nyugodtan kérhetünk segítséget a recep-
cióstól, hogy ajánljon óratípust, vagy ma-
gyarázza el a bérlet-típusokat, és feltehet-
jük a teremmel kapcsolatos kérdéseinket 
is. Miután fizettünk, megkapjuk az öltöző-
kulcsot, amit ezután tegyünk biztos hely-
re. Távozáskor, átöltözés után ugyanitt ad-
juk le a kulcsot. Van olyan hely, ahol leté-
tet kell adni, pl. személyit, akkor ezt a tá-
vozáskor visszakapjuk. A recepción vásá-
rolhatunk vizet, üdítőt, stb.  
Az öltözőben általában egy kulccsal zár-
ható szekrényt használhatunk, ahova be-
pakolhatunk. Ha olyan öltöző van, ahol 
nincs zárható szekrény, akkor az edző-
táskánkban pakoljunk össze, ne hagy-
juk szét a dolgainkat. Sok helyen van kü-
lön fogas a kabátoknak, vagy széf az ér-
tékeknek. Az öltözőben lehetőleg annyi-
ra pakoljunk szét, hogy másoknak is le-
gyen helye. Edzés után az öltözőből nyí-
ló zuhanyzóban frissíthetjük fel magun-
kat: készüljünk papuccsal, tusfürdővel, il-
letve saját törölközővel. Törölközőt álta-
lában bérelni is lehet. Ha van kitéve fel-
mosó és vödör, ez azt jelzi, hogy tegyük 
rendbe magunk után a zuhanyzót, nehogy 
valaki elcsússzon a vizes kövön. Sok te-
remben kérhetünk hajszárítót a recepción.  
A csuromvizesre izzadt ruhákat érdemes 
azonnal zacskóba elcsomagolni, hogy 
ne okozzon kellemetlenséget. Az öltöző-
ben is legyünk tekintettel másokra: kerül-
jük a meztelenkedést. Sokan vannak, akik 
nem szeretik vadidegenek testét nézeget-
ni, még akkor sem, ha azok valóban jól 
néznek ki - és nem csak a kisebbrendűsé-
gi érzés miatt. Átöltözés közben egy szál 
melltartóban és bugyiban sem mindig il-
lendő beszélgetést kezdeményezni má-
sokkal, jobb megvárni, míg mindenki fel-
öltözik. De a szégyenlősöknek is tekintet-
tel kell lenniük társaikra, a vécébe vagy 
a zuhanyfülkébe átöltözés céljából bezár-
kózni, és ezzel torlódást okozni, szintén 
nem ajánlott.  
A gépparkban találhatók a kardió- és kon-
di gépek, és jobb helyeken egy teremedző. 
Őt kell megkérdezni, melyik gépet ho-
gyan használjuk, de általában az alap-
funkciók (START, PAUSE, stb.) egyér-
telműek. A gépekre higiéniás okokból kis 
törölközőt kell teríteni ott, ahol érintke-
zik a bőrünk a felülettel. Általában van 
kitéve fertőtlenítő szer és papírtörlő - fő-
leg a kardió résznél -, ezzel kell letörölni 
a gépet, amit használtunk, ott ahol érint-
kezett a testfelületünkkel. Ha az edzőte-
rembe viszünk be magunkkal vizes üve-
get, zsebkendőt, kulcsot, telefont, azokat 

olyan helyre tegyük, ahol senkit nem za-
var. Például a fal mellé, hogy szem előtt 
legyenek. Ha használni szeretnénk egy 
gépet, de valaki más van rajta, udvaria-
san kérdezzük meg, mennyi van még hát-
ra neki, és ha sok, válasszunk addig má-
sik gépet. Vagy ha esetleg hosszabb pihe-
nőket tart, megkérdezhetjük, hogy hasz-
nálhatjuk-e addig az adott gépet. 
Általában délután öt óra után van a csúcs-
forgalom az edzőtermekben. Nem ele-
gáns előre odarohanni és törölközővel gé-
pet foglalni, ahogyan azt hosszú félórák-
ra lefoglalni sem, miközben mások vár-
nak rá. Ha viszont mi várakozunk, ne az-
zal akarjuk sürgetni az épp edző embert, 
hogy szúrós tekintettel nézzük, szugge-
ráljuk, esetenként becsméreljük. Ahogy 
a többiek, úgy mi is várjuk ki a sorun-
kat csendben, vagy keressünk egy másik 
gépet. Bár a csúcsidő tumultusában so-
kan tülekednek a jó helyekért, szekrénye-
kért, eszközökért, idővel jut mindenkinek 
- ha nehéz elviselni a tömeget, próbáljunk 
meg csúcsidőn kívül edzeni.
Tartsuk szem előtt, hogy az edzőterem 
nem az otthona senkinek. Sokan mégis 
úgy beszélgetnek, pletykálnak, telefonál-
nak, mintha senki sem látná, vagy halla-
ná őket. A szemét vagy ruhadarabok lazán 
gépek mellett hagyása, vagy az izzadság-
tól csurgó padok másokban igenis vissza-
tetszést keltenek. Ha végeztünk egy gép-
nél, pakoljuk vissza a súlyzókat az erede-
ti helyükre. Ha kiömlött az üdítőital, pró-
báljuk meg eltüntetni, vagy szólni a sze-
mélyzetnek, mielőtt valaki belelépne. A 
hangos telefonálás itt is zavaró. A legjobb, 
ha a mobilt lenémítva a szekrényben vagy 
az értékmegőrzőbe zárva hagyjuk. Ha ma-
gunkkal visszük a terembe, akkor diszkré-
ten mondjuk el a hívónak, hogy épp edzés 
közben zavar. A másokra nem tartozó, bel-
ső ügyek hangos kitárgyalása nemcsak za-
varba ejtő, de kifejezetten illetlen is. 
Vannak, akik túlzottan magabiztosan erő-
sítenek, vagy beszólnak másoknak, eset-
leg tüntetően hangosan fújtatnak, liheg-
nek vagy káromkodnak, ők csak maguk-
ról állítanak ki bizonyítványt. A hangosan 
férfiakkal kacarászó, önimádó nők sem 
jobbak. Nem kell tökéletes sminkben, új 
körmökkel, frizurával, parfümmel és mé-
regdrága edzőszerelésben edzeni.
Ha aerobikra, vagy más csoportos fog-
lalkozásra megyünk, válasszunk a terem-

ben olyan helyet, ahol jól látjuk az okta-
tót, és kényelmesen elférünk! Előfordul, 
hogy valamelyik törzsvendég ragaszko-
dik az évek óta megszokott „helyéhez”, 
pl. a hátsó bal sarokban szeret lenni. Ha 
ezt jelzi, udvariasan engedjük át, nincs je-
lentősége. Az óra elején készítsük ki azo-
kat az eszközöket, amiket az oktató kér: 
például steppadot, kézisúlyt, gumiköte-
let. Technikai gond esetén kérjünk segít-
séget az oktatótól.  Ugyanúgy kérdezzünk 
bátran bármit, amiben nem vagyunk biz-
tosak. Sok helyen úgynevezett órakártyát 
kell adni az oktatónak, amit a recepción 
adnak. Ez neki azért fontos, hogy a veze-
tőség lássa, hányan voltak az óráján, ezért 
ne felejtsük el odaadni! Ha mégis elfelej-
tenénk, jelezzük a recepción. Az oktató-
nak az óra után nyugodtan feltehetjük a 
szakmai jellegű kérdéseinket.
Igyekezzünk mindig időben odaérni a 
kezdésre, vagy ha nem sikerült, akkor 
feltűnés nélkül csatlakozni a csoporthoz 
- feltéve, hogy ezzel senkit sem zava-
runk meg. Ugyanez vonatkozik arra is, ha 
idő előtt kell hazaindulnunk - jobb ezt az 
edzővel előre megbeszélni, és az ajtóhoz 
közel állni, hogy gyorsan kisurranhas-
sunk. Az aerobikórák közben beszélget-
ni nem illik, ilyenkor - ahogyan az egész 
edzőtermi tartózkodás alatt - koncentrál-
junk az adott mozgásra, és másokat se za-
varjunk meg ebben.
Ha az edzőteremben működik szauna, azt 
is használhatjuk. A szaunázásnak külön 
etikettje van, de a termek saját szabályo-
kat is alkothatnak. Tudjuk meg, jár-e sza-
unahasználat a napijegyhez, vagy külön 
díjat kell érte fizetni. Általában fürdőru-
ha, kis törölköző (amin ülni fogunk) az 
alapfelszerelés, még szükséges, pl. üveg 
víz, dörzsölő szivacs. Általában a papucs-
viselés is kötelező a fertőzések elkerülé-
se végett, de van, ahol az ajtóban le kell 
tenni. Sok helyen tilos bármit is bevin-
ni (olvasni valót, vizes palackot) a tűz-
veszély elkerülése végett. Ha mégis ilyen 
eset történne, esetleg valaki rosszul len-
ne, nyomjuk meg a nagy piros jelzőgom-
bot! Ha edzés után szaunázunk, egyszer 
öblítsük le magunkat a zuhany alatt előt-
te. Ha saját illóolajat szeretnénk használ-
ni, kérdezzük meg a szaunázókat, zavar-
ja-e őket!
Ezek után, edzésre fel! 

Medina

Triatlon - Duatlon

Négy sprinttávú
országos elsőség

Két egyéni és két csapat magyar bajnoki címet 
és további öt érmet érdemeltek ki a Tiszaújváro-
si Triatlon Klub (TTK) sportolói június 25-én, Ba-
ján, a spinttávú - ifjúsági, junior, felnőtt és szenior 
korcsoportos - országos bajnokságon.

A 750 méter úszásból, 20 km kerékpározásból és 5 km futásból 
álló erőpróba junior női kategóriájában a TTK sportolói vitték a 
prímet, az első öt között - a győztes Putnóczki Dorka vezérleté-
vel - négyen is ott voltak, így a csapat aranyat illetően sem ma-
radt nyitott kérdés.
A nap utolsó rajtjának idejére, amikor az ifjúsági, junior és elit 
korcsoportos férfiak álltak rajtvonalhoz, a triatlont sprinttávú 
duatlonra módosították, mivel a helyszínre érkezett viharzóna 
miatt a katasztrófavédelem nem járult hozzá az úszás megrende-
zéséhez. Az 5 km futásból, 20 km kerékpározásból és 2,5 km fu-
tásból álló versenyben egy négyes élboly alakult ki, benne a ju-
nior Lehmann Csongorral, aki ismét igazolta jó formáját, abszo-
lútban második, korcsoportjában pedig első lett.
Eredmények
Sprinttávú triatlon ob, férfi abszolút: 3. Balogh Bence 1:02:46.
Junior nők, egyéni: 1. Putnóczki Dorka 1:06:28, ...3. Jakab Ilka 
1:08:38, 4. Mátyus Lili 1:08:44, 5. Szegedi Sára 1:10:33. 
Junior nők, csapat: 1. Tiszaújvárosi Triatlon Klub (Putnóczki, 
Jakab, Mátyus)
Szenior cs., férfi egyéni, 2-es kcs.: 5. Lehmann Tibor 1:14:27 ...8. 
Bán Csaba 1:17:43. 3-as kcs.: 4. Vígh Sándor László 1:19:35. 
4-es kcs.: 4. Szabolcs Géza 1:23:28. Szenior férfi csapat: 4. Ti-
szaújvárosi Triatlon Klub (Lehmann, Bán, Vígh)
Sprinttávú duatlon ob, férfi abszolút: 2. Lehmann Csongor 
55:45 perc, ...4. Dévay Márk 56:02, ...6. Lehmann Bence 57:04
Férfi elit: 3. Dévay Márk, ...5. Lehmann Bence.
Junior férfiak: 1. Lehmann Csongor, ...9. Fróna Ákos 1:01:48.
Ifjúsági fiúk, egyéni: 3. Dévay Zsombor, 59:51,... 11. Sinkó-Uri-
be Ábel,1:02:53,... 18. Berencsi Ádám, 1:05:44.
Ifjúsági fiúk, csapat: 1. Tiszaújvárosi Triatlon Klub (Dévay Zs, 
Sinkó-Uribe, Berencsi)

A homok
bajnokai

Újabb sikert értek el a TFC Tiszaújváros 
U13-as korcsoportú focistái. A Tiszavasvá-
riban rendezett III. Strandfoci Fesztiválon 
ugyanis hat mérkőzésből öt győzelemmel 
és egy döntetlennel megszerezték az első-
séget. A fiúk számára nem volt ismeretlen a 
pálya, hiszen június elején már részt vettek 
egy tornán ugyanitt, és akkor is a legjobb-
nak járó serleggel tértek haza.

Az oldalt szerkesztette:
Ferenczi László

Labdarúgás

Hétből három

Támadójátékát erősíti legutóbbi igazolásával a Termálfürdő FC 
Tiszaújváros labdarúgó csapata. Turcsik Tamás 27 éves, miskol-
ci nevelésű, tapasztalt irányító középpályás. A szakvezetés tőle 
várja, hogy fazont adjon a csapatnak támadásban.
Tamás 17 évesen került Zalaegerszegre, ahol előbb 19 évesen az 
NB II-ben, majd az NB I-ben is bemutatkozott. Stabil csapattag-
ként NB II-es (ZTE, Baja) és NB III-as (RKSK, KBSC) múlttal 
rendelkezik. A 2015-2016-ös szezonban 10 gólt szerzett, de na-
gyon erős a gólpasszok tekintetében is.
Turcsik leigazolásával a Gerliczki edző által megfogalmazott 
hétpontos kívánságlistából már három teljesült.
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Ez már a harmadik „kezet rá”-ja Lukács Flórián elnöknek. 

Lehmann Bence a férfi elit ötödik helyéig hajtott. 

Az edzőterem nem az otthonunk. Legyünk tekintettel másokra is. 



Nemzedékek találkoztak

Buliszombat

MOL-nap

Tisza-parti juniális

Zenés nyárnyitány tánccal, zenével, motorral

Főszerepben a gulyásleves és a jókedv

Ha valaki arra kérne, hogy távirati stílusban fog-
laljam össze a hétvégi Tisza-parti juniális történé-
seit, programjait, akkor bizony nehéz dolgom len-
ne. Ilyesmit tudnék hirtelen: zenés ébresztő - stop 
- óriáscsúszdás ugráló vár - stop - rodeóbika – stop 
- evezés a Tiszán sárkányhajóval - stop - és hossza-
san sorolhatnám még az izgalmas programokat.

 Igazi forró nyári napra időzítették a szervezők az idei Tisza-par-
ti juniálist. Ismét szép számú vendégsereg - kicsik és nagyok - 
vett részt a színes programkavalkádon a Tisza-parti Szabadidő-
ház udvarán. Szombaton a Tisza partján biztos, hogy „minden-
ki megkapta a magáét”.
A juniálist Bráz György polgármester nyitotta meg.
- Gyakran megkérdezik tőlem, hogy miért tartjuk meg ezt a ren-
dezvényt évről-évre? – tette fel a kérdést. - Egyszerű válaszok 
vannak erre. Már régen felismertük munkatársaimmal azt, hogy 

Tiszaújváros a közös otthonunk, ebből következik, hogy min-
den ember fontos, illetve minden városrész figyelmet érdemel. 
Mindannyian jól ismerjük a város történetét. Azt gondoljuk, 
hogy mindenki, aki valaha is ebben a városban dolgozott, illet-
ve jelenleg is dolgozik, nagyon sokat tett a város jelenéért és jö-
vőjéért. Ez a rendezvény egyben tiszteletadás az Erőmű lakóte-
lepen élőknek is, hiszen akkoriban ők is mindent megtettek an-
nak érdekében, hogy jó legyen ebben a városban élni. Azt kívá-
nom mindannyiunknak, hogy érezzük jól magunkat! Legyen ez 
a nap olyan az életünkben, amely megerősít bennünket abban, 
hogy holnap is érdemes fölkelni, holnap is érdemes dolgozni. 
Még egy fontos dolog. Nem mindegy, hogy milyen példát muta-
tunk az utánunk következő nemzedékeknek. Nagyon örülök an-
nak, hogy sok kisgyermek van itt, remélem, követik majd a pél-
dánkat. Bízom benne, hogy felnőttként majd ők is azon mun-
kálkodnak, hogy jó legyen itt élni ebben a városban - tette hoz-
zá Bráz György. 
- Több mint 10 éves hagyománya van a Tisza-parti juniálisnak, 
valamikor ez a program nyugdíjas rendezvényként indult. Az itt 
élő klubtagok hozták létre közösen a humánszolgáltató központ-
tal. Az akkori szervezők meghívták a hozzátartozóikat, illetve a 
korábbi erőműves dolgozókat, majd az évek alatt nagy városi 
rendezvénnyé nőtte ki magát a juniális - mondta Poropatich Pé-
ter, a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ vezetője.  - Na-
gyon sok visszatérő vendégünk van, nem csak innen, a Tisza 
partjáról, hanem akár a szederkényi városrészből is sokan ked-
velik ezt a rendezvényt. Annak is nagyon örülök, hogy egyre 
több a gyermek résztvevő. Próbálunk olyan programokat szer-
vezni, ahol nem csak az idősebb korosztály, hanem a fiatalok és 
a gyerekek is kellemesen el tudják tölteni az időt.
A programok 10 órakor kezdődtek és egészen estig tartottak. A 
tömeget elnézve azt láttam, hogy a gyerekek szinte mindenre 

vevők, minden nagyon érdekli őket. Kicsit irigykedve figyeltem 
azt az őszinte érdeklődést, ahogy a világhoz közelítenek. Nem 
reprezentatív méréseim szerint a felnőttek körében a gulyásle-
ves és a sárkányhajózás vitte el a pálmát.

-elvé-

Három koncert, egy táncos produkció és egy mo-
toros show. Ezzel a programmal várta a Derkovits 
Kulturális Központ Buliszombat elnevezésű nyár-
nyitójára a vendégeket.

A Fitt-Dance tiszaújvárosi tánccsoport nem először adta bizo-
nyítékát annak, hogy az akrobatikus elemeket sem nélkülöző 
táncstílus igazán színpadi, sőt néha színpad előtti produkció. Az 
egyik akrobatikus elemnél ugyanis a két fiú táncos a színpadról 
leugorva fokozta az amúgy is jó hangulatot. 
A rekkenő hőség ugyan a legtöbb érdeklődőt az árnyékba, vagy 
a tópartra űzte, a színpadi produkciókat mégis sokan követték. 
Itt két miskolci csapat, a Köpönyegforgatók és a Sky Fanatic 
muzsikált. 

A hangszerek után a négyütemű motorok „zenéltek”, Dér Gá-
bor és társa Erdős Márk rendkívül látványos motoros bemutató-
val szórakoztatta a Bethlen Gábor úton összegyűlt közönséget.
- Nagyon jól kell ismerni a motort ahhoz, hogy ilyen trükkö-
ket meg tudj csinálni - mondta Márk. - Egyszerű utcai motorok-
kal ez nem is megy. Építeni kell egyet, amivel gyakorolsz, ami-
ben megbízol, és keresni kell egy olyan helyet, ahol ezt bizton-
ságosan megteheted, hiszen az alapszabály, hogy nem a közúton 
gyakorolunk.
Az est zárásaként a helyi illetőségű Bourbon Street zenekar vet-
te birtokba a színpadot és adott egy másfél órás fergeteges blues 
koncertet.
- Mi ennek a műfajnak azokat a zenéit játsszuk inkább, ami min-

denkinél betalál - mondta a csapat frontembere, Kádár Róbert. 
- De azt vesszük észre, hogy egyre többen próbálják úgy elad-
hatóvá tenni a blues-t, hogy úgy dolgozzák át a számokat, hogy 
azok számára is élvezhető legyen, akik egyébként nem kedve-
lik ezt a stílust.
Az idén 10 éves Bourbon Street zenekar által zárt rendezvény 
csak a nyár nyitánya volt, számtalan program várja még őszig a 
tiszaújvárosiakat a kulturális központ szervezésében. Lesz töb-
bek között Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztivál, Nyáresti kor-
zó, legközelebb pedig a Legyen Szederkény vendége! Melyet 
július elsején, szombaton a Tiszaszederkényi rendezvénytéren 
tartanak.

                               borza

Idén is megrendezte a MOL Petrolkémia Zrt. a Regionális Csa-
ládi Napot. Bár évekig a TVK rendezte juniálisra mentek a dol-
gozók és családtagjaik idén, csakúgy, mint tavaly is, a MOL 
szervezett egy kis kikapcsolódást dolgozóinak. 
Egészségügyi szűrések, hagyományos gyermekjátékok, íjászat, 
labdarúgás. Aki inkább a sportolást szereti, az sem maradt prog-
ram nélkül. Kovács Borbély Valéria a férje focicsapatának szur-
kolt a lelátón. Egy éve dolgozik a MOL Perolkémia Zrt.-nél. 
- Egy éve érkeztünk Szerbiából - meséli Valéria. - Kifejezetten azért 
jöttünk ide, mert el tudtam helyezkedni a MOL-nál. A nagyobb lá-
nyunk otthon maradt, mert Újvidéken vegyésznek tanul. Abban bí-
zunk, hogy neki is lesz itt munkalehetőség az iskola befejezése után.
A szórakozás mellett idén is a kulináris élvezetek kapták a főszerepet.
- Tavaly 18 csapat nevezett a meghirdetett főzőversenyre, most 
36 társaság vállalkozott arra, hogy megméretteti az általuk ké-
szített gulyáslevest - mondta Kovács József, az Üzemi Tanács 
elnöke.

ema

12. oldal 2017. június 29.Hétvége

Hagyomány, hogy csoportkép is készül. 

Hétvége ide, hétvége oda, sokat dolgoztak a lovak. 

Van az úgy, hogy a labda gyorsabb. Játékos „főzőverseny” is volt. 

Siklott a sárkányhajó.

Így is lehet motorozni. Persze csak a bemutatókon. 

A blues szerelmesei: Tóth László és Kádár Róbert. 
Cuki vattacukizók.


	1.oldal
	2.oldal
	3.oldal
	4.oldal
	5.oldal
	6.oldal
	7.oldal
	8.oldal
	9.oldal
	10.oldal
	11.oldal
	12.oldal

