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Tiszaújváros hetilapja

Tombol a nyár

Tartós hőség, igazi kánikula

Extrém meleg köszöntött ránk, amely ráadásul tartósnak bizonyul. Ki így, ki úgy keres felüdülést. Sokan élvezik a Rózsa
téren felállított „párakapu” áldásos munkáját is. A berendezés 28 foknál automatikusan lép működésbe. Hovatovább folyamatos üzemmódba kapcsol?
Sok napsütéssel és kánikulával kezdődött az augusztus, a
hét második felében akár 40
Celsius-fok is lehet - derül ki
az Országos Meteorológiai
Szolgálat középtávú előrejelzéséből.
Tartós hőség vette kezdetét, hétfőn már
többfelé 25 fok körül, délen 27 fok körül alakult a napi középhőmérséklet. Csütörtökön a nappali maximumok 34-38 fok
között alakulnak. Pénteken is több órára kisüt a nap, de egyre nagyobb területen erősödik meg a szél. A Dunántúlon
és északon lehet kis eséllyel zápor, esetleg zivatar, másutt nem valószínű csapadék. A hőmérséklet hajnalban 20-25, délután 32-39 fok között várható. Északnyugaton lehet a leghűvösebb, míg a keleti határ közelében már 40 fok is lehet.
Szombaton is napos idő várható, csapadék nélkül. Napközben 34-39, délkeleten
akár 40 fokig melegszik a levegő. Vasárnap is nagyrészt napos, száraz idő várható, de a nap során északnyugat, észak felől hidegfront érkezhet, amelynek hatásá-
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XXXV. évfolyam, 31. szám

Hőségriasztás

Az Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkár az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai, valamint az EMMI Klímaváltozás és Környezeti Egészséghatás Elemző Osztály szakmai ajánlásai alapján 2017. augusztus
1-jén (kedd) 00.00 órától 2017. augusztus 4-én (péntek) 24.00
óráig III. fokú hőségriasztást adott ki.
Ezzel összefüggésben az önkormányzati hivatalok vezetőinek
feladatai:
1. Hőségtervek aktiválása
a) Szociális ellátó intézményekben
b) Házi gondozó szolgálatnál
2. Gyakoribb locsolás az esti órákban (közutak, parkok).
3. Igénybe vehető légkondicionált közintézmények listájának
közzététele.
4. Ivóvíz minőségű víz biztosítása a közterületeken.
5. Villamos áramszolgáltatás zavartalanságának biztosítása.
6. Hajléktalanokkal való törődés, ivóvíz biztosítása.
7. Bölcsődék, óvodák, napközi otthonok, nyári táborok értesítése.
8. Strandok nyitvatartásának meghosszabbítása.

Hűvös menedék

Igénybe vehető légkondicionált közintézmények listája Tiszaújvárosban:
Polgármesteri Hivatal (Bethlen Gábor út 7.), Derkovits Kulturális
Központ (Széchenyi út 2.), Hamvas Béla Városi Könyvtár (Széchenyi út 37.), Penny Market (Lévay út 68.), Spar Hipermarket
(Lévay út 2.), Spar Hipermarket (Szent István út 7-9.), TESCO
Hipermarket (Örösi út 1/a), Lidl Hipermarket (Örösi út 118.)
(Forrás: baz.katved.hu)

Távhőrekonstrukció

Így valamivel könnyebb kibírni.
ra megnövekedhet a felhőzet, és záporok,
zivatarok alakulhatnak ki, nagyobb területen visszaeshet a hőmérséklet is. Akár
viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 23, a legmagasabb

nappali hőmérséklet 37 fok körül alakul.
Délután a délkeleti területeken jó eséllyel
lehet 40 fok is, míg front érkezése esetén
északnyugaton 33, 34 fok alatt maradhat
a maximum.

Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a TiszaSzolg 2004
Kft. az elmúlt évekhez hasonlóan 2017-ben folytatja az elöregedett távhővezetékek rekonstrukciós munkáit.
A kivitelezési munkálatok 2017. augusztus 1. napjával kezdődtek, és az alábbi területeket érintik:
- Bartók Béla út 2, 4, 6. épületek közötti DN 125-ös szekunder
vezeték, használati meleg víz és cirkulációs vezetékcsere.
- A21 jelű aknától a Magyar Postáig DN 80-as primer bekötővezeték csere Bethlen Gábor út 9.
- 1B jelű aknától – A-IX-17 jelű aknáig DN 200-as primer gerincvezeték csere Bethlen Gábor út 3. és Kazinczy út 4. között.
A kivitelezés tervezett befejezési időpontja: 2017. szeptember
15.
A kivitelezési munkák során előforduló kellemetlenségekért,
kényelmetlenségekért előre is köszönjük szíves megértésüket és
türelmüket.
TiszaSzolg 2004 Kft.

Sokféle

2. oldal

Felhívás!

Tiszaújváros Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt
Lakosságot, hogy Tiszaújváros Településképi Arculati Kézikönyvének, valamint Településképi rendeletének kidolgozása elindult.
A fenti dokumentációkkal kapcsolatos észrevételeiket lakossági fórumon személyesen, a http://www.tiszaujvaros.hu/
honlapon található kérdőíven, vagy jelen felhívástól számítva a lakossági fórum időpontját követően még 8 napig Durbák György városi főépítész nevére címezve tehetik meg: Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7., e-mail: durbák@tujvaros.hu.
Tervezési terület: Tiszaújváros teljes közigazgatási területe.

Felhívjuk nyugdíjas társaink figyelmét, hogy az idén is szeretnénk megrendezni az Idősek Hete programsorozatban az

Gyógyszertári ügyelet

ARANYLAKODALMAT.

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot augusztus 6-ig az Arany Sas
Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688), majd augusztus 7-től (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A.,
tel.: 20/400-1952) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-18		
8-12
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
8-17		
8-12
Remény Gyógyszertár
Tisza Gyógyszertár
8-20		
8-20
8-19

Szeretettel várjuk minden olyan házaspár jelentkezését,
akik ebben az évben ünneplik 50. házassági évfordulójukat
és szeretnék közösségünk előtt megerősíteni fogadalmukat.
A jelentkezés és a részletek megbeszélése végett keressétek a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületét (Tiszaújváros,
Kazinczy út 3.) a hétfői és keddi napokon. Telefon: 49/440660.
Varjas Lászlóné
elnök
Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi
internetes elérhetőségen tekinthetik meg:
http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/
index.php/szakrendelesek
Nagyné Kántor Judit főigazgató

Segítő közreműködésüket megköszönve, egyben fenti témában a lakossági fórum időpontját 2017. augusztus 10-én,
16:00 órára, a Polgármesteri Hivatal III. emeleti Nagytermében meghirdetve.
Bráz György polgármester
(A felhívás a 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 29.§ szakasza szerinti, Tiszaújváros településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályzata
alapján jelenik meg.)

Nem lesz gáz
a Tisza-parton

A Földgázszállító Zrt. szállítóvezeték karbantartási munkálatai miatt 2017. augusztus 10-én 06.00 órától augusztus 11én 06.00 óráig a földgázszolgáltatás szünetel Tisza-part városrészben. A gázszünet ideje alatt kérjük, hogy a fogyasztók ne kísérletezzenek a földgáz használatával, a főelzárót
tartsák zárt állapotban, a vezetékben lévő minimális nyomás megtartása érdekében. A gázszünettel kapcsolatos kérdésekre a TIGÁZ-DSO Kft. Tiszaújvárosi Üzeme (Tiszaújváros, Szederkényi u. 6., Horváth Gábor üzemvezető 0630/431-7024) és/vagy a központi diszpécserszolgálat (tel.:
06-80/300-300) ad felvilágosítást.
Az interneten megjelent tájékoztató: https://www.tigazdso.
hu, Gázszolgáltatás szünetek gombra kattintva.
TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. Területi Egység Miskolc

Jók
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik augusztusi sorozatunk. A megfejtéseket a hónap végén egyben várjuk e-mailben a
kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai
úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István
út 16. címre.
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Közterületi SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A
49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti.

Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon
üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi
a szükséges intézkedéseket.

Új telefonszámok
az Ezüsthídban

Megváltoztak az „Ezüsthíd” Gondozóház telefonszámai.
A 49/340-939-es és a 49/341-691-es telefonszámok megszűntek.
Az új számok:
„Ezüsthíd” Gondozóház porta: 49/548-206
Intézményvezető-helyettes: 49/548-338
„Ezüsthíd” Gondozóház nővérszoba: 49/548-260

Meleg ködös szúnyogirtás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. szervezésében a 2017. augusztus 3-4.
közötti időszakban földi meleg ködös szúnyogirtás lesz Tiszaújváros belterületén. A gép működése zajjal jár, ezért kérjük a lakosság megértését.

Járdafelújítás

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. augusztus 7-én megkezdődik a Szent István út 33-63. szám előtti szakaszon a járdaburkolat felújítása. A munkák befejezésének várható ideje: 2017.
szeptember 15.
Kérjük, hogy a kivitelezés ideje alatt a közlekedési szabályok
betartásával és fokozott figyelemmel közlekedjenek!
Tiszaújvárosi 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.

Egyházi hírek
Római katolikus
Szerdán, csütörtökön, pénteken 08:30 órakor, kedden és szombaton 18:00 órakor, vasárnap 11:00 órakor lesznek szentmisék
templomunkban.

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

Görögkatolikus
Augusztus 1-től hétköznapokon 17:30 paraklisz. Pénteken
8:00 Szent Liturgia.
Templomunk fölszentelésének évfordulóját, címünnepét augusztus 6-án tartjuk (Az Úr színeváltozása ünnepe idén vasárnapra esik). Ünnepünkön Vatamány Sándor atya, egyházközségünk első paróchusa és Szabados Viktor atya, aki Tiszaújvárosból származik, hálát ad pappá szentelésének 25. évfordulóján: előző este 17:00 esti istentisztelet, vasárnap 10:00 reggeli
istentisztelet, 11:00 ünnepi Szent Liturgia.
Kedden és szerdán 8:00 Szent Liturgia.
Máriapócsi zarándoklatunkat augusztus 12-ére tervezzük
(szombat). Máriapócson 10 órakor Szent Liturgiát fogunk végezni. A zarándoklat után továbbmegyünk Nagykárolyba, ahol
megnézzük a felújított Károlyi kastélyt. Az útiköltség 2.500
Ft.

Elment Ani néni!
Meghalt Ónodi Béláné (1942-2017). A 6-os, majd a Széchenyi iskolában dolgozott. Igazi gyermekszerető pedagógus
volt. Sokat segített a gyerekeknek, kollégáknak még könyvtárosként is dolgozott. A gondok sosem látszottak rajta - pedig kijutott neki belőlük - mindig mosolygott, mindenkihez
volt kedves szava. Sokat tett a gyerekekért, szép műsorokat
állított össze, versenyre készítette fel a gyerekeket, segítette
a lemaradókat. Nyugodj békében, Ani néni!
Búcsúznak Tőled a nyugdíjas és jelenlegi széchenyis kollégák.
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: Russmedia Kft. Debrecen l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133
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Beruházások, felújítások az intézményekben Ájulás, hőguta, balesetveszély

Megújul
a katolikus iskola

Hőártalmak a kánikulában

Extrém meleg az idei nyár.
Az alábbiakban a hőségben
ránk leselkedő veszélyeket
gyűjtöttük csokorba.

A meleg miatti ájulás

A katolikus iskola felújításának költsége 170 millió forint.
Tiszaújváros általános iskoláiban nyáron sem áll
meg az élet. A diákok távollétében van mód azokra a munkálatokra, melyek az állagmegóvást vagy
a fejlesztést szolgálják.
A leglátványosabb munka idén a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola felújítása. Itt többek között a nyílászárók cseréje mellett utólagos külső- valamint födém- és tetőszigetelés, a fűtésrendszer korszerűsítése és napelemes rendszer kiépítése is történik az iskolakezdésig.

Műszaki fejlesztés
- A beruházást teljes egészében a Széchenyi 2020 Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatása fedezi - nyilatkozta lapunknak Gál Benjáminné
igazgató. - A projekt összköltsége: 170 millió forint.
A beruházás legfőbb haszna, hogy csökken az intézmény energiafogyasztása és ezáltal az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása, csökkennek a fenntartási költségek, ami javítja az intézmény pénzügyi stabilitását. Az épület korszerűsítésének eredményeképpen javul az oktatás és nevelés infrastrukturális környezete, a külső hőszigetelésnek köszönhetően megújul az iskola épülete, mely nagyban hozzájárul a városkép, az itt élők közérzetének, életminőségének javulásához is.
A korszerűsítés mellett további felújítások is lesznek. A tantermeket, helyiségeket kifestik, új tantermi bútorokat és interaktív
táblákat szereznek be a tanév kezdetére, ezzel is még szebbé és
korszerűbbé téve az iskolát.

A forró nyári napok megszaporodása miatt egyre több a hőártalommal kapcsolatos esetek száma, amelyek közül a leg�gyakoribb - gyermekek, fiatalok, felnőttek és idősek esetében is - a nagy meleg
miatt bekövetkező ájulás. A meleg miatti ájulás (orvosi kifejezéssel banális hőségkollapszus) fontos kritériuma, hogy
az eszméletvesztés rövid ideig tart: néhány pillanattól pár percig, de sosem húzódik 15 percnél tovább! A beteg az ájulás előtt gyengeséget, émelygést érez, jelentkezhet fülzúgás vagy a látás elhomályosulása, az egész test hirtelen leizzadása. Több, egyébként is „ájulós” személy a
fenti panaszok alapján előre tudja, hogy
el fog ájulni, amit közölhet a közelében
tartózkodókkal. Máskor minden előzetes
jel nélkül a beteg térde megroggyan, legtöbbször elesik, elvágódik. A tudat vis�szatérése után a beteg szavakba önti ájulását, teljes kooperációra képes. Gyermekek nem tudják ezt megfogalmazni: esetükben az elmúlt időszakra való visszaemlékezésben felfedezhető hiányosságok
utalnak az eszméletvesztésre.
Miért ájulunk el?
A hőkollapszus oka a magas külső hőmérséklet miatt kialakuló vérkeringési átrendeződés: a szervezet úgy próbálja magát hűteni, hogy a periférián elhelyezkedő (a test középvonalától távolabb
eső) erek kitágulnak, elősegítve a hőleadást. Ezzel párhuzamosan intenzív ve-

Pénzre pályáznak
A két állami általános iskolában is folynak az ilyenkor esedékes munkálatok.
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ három tiszaújvárosi köznevelési intézményének hat épületében június közepén kezdődtek a
nyári karbantartási munkák, melyeket saját karbantartó csoportjuk végez.
Az intézményvezetők az idén összesen mintegy 1200 m2 falfelület festését és 83 vizesblokk egészségügyi meszelését igényelték meg - kaptuk az információt a tankerülettől. - Ez magába foglalja a falfelületek szükség szerinti javítását, glettelését is.
Ezen kívül az állandó karbantartási feladatokat is elvégzik, mint
például a világítás javítását, a csempék pótlását, a csapok, WC-k
szerelését, az iskolapadok, székek, ajtók, zárak, szekrények
helyreállítását.
A tankerület számít arra, hogy hamarosan nyertesei lesznek „Az
állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű, EFOP-4.1.3-17
kódszámú pályázatnak, amely további százmillió forintos nagyságrendben nyújt lehetőséget felújításokra, korszerűsítésekre,
beszerzésekre intézményeik számára.
A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában érdeklődésünkre elmondták, idén nyáron csak az ilyenkor szokásos egészségügyi festéseket és karbantartásokat hajtják végre.
borza

A szigetelés, a nyílászárók cseréje és a fűtéskorszerűsítés
révén jelentősen csökken az intézmény energiafogyasztása.

A gyerekek különösen veszélyeztetettek.
rejtékezés is megfigyelhető. Arra hajlamos egyéneknél e két tényező együttesen az agyi vérkeringés átmeneti zavarát
eredményezi, amely a tudat elvesztését
vonja maga után. Az idősek, a vízhajtó
vagy értágító kezelésben részesülők körében gyakrabban fordul elő. Az alkoholfogyasztás is fokozhatja a hőség hatását.
Mikor hívjunk orvost?
Nagyon fontos, hogy hőkollapszus esetén a tudat magától visszatér, a légzés és
keringés mindvégig normális. Amennyiben az eszméletvesztés negyed órán túl is
fennáll, vagy görcsrohamok jelentkeznek
(akár az ájulás előtt, közben vagy után),
a beteg vizeletét vagy székletét maga
alá ereszti, a tudat visszatérését követően zavartság, dezorientáltság, beszédzavar vagy bármely más kóros állapot marad hátra - minden esetben minél hamarabb lássa orvos a beteget, mert megvan
az esélye, hogy komolyabb kiváltó ok található a háttérben.
Mit tegyünk az ájult emberrel?
A beteget minél hamarabb fektessük le,
lehetőleg szellős, árnyékos, hűvös helyen. Lábait kissé emeljük meg, polcoljuk alá. Ruházatát lazítsuk meg. Amen�nyiben még nem tért magához, ellenőrizzük a légzést és keringést (banális hőségkollapszus esetében ezek normálisak).

A nagy melegben könnyen fejre állhatunk.
Ha a beteg elesett, vizsgáljuk meg, hogy pet a forró napokon való autóvezetéshez.
nem szenvedett-e komolyabb sérüléseket. Hőstressz
Az eszmélet visszatérése után maradjunk
A hőségben való autóvezetés alapvetővele, kérdezzük meg, megütötte-e ma- en is stresszt okozhat: a szív gyorsabban
gát, igényel-e segítséget. Azok a betegek, ver, az izzadás és az idegesség fokozódik,
akiknél a különböző okból történő ájulá- emiatt rendszerint a sofőrök agresszívebsok viszonylag gyakran előfordulnak, va- bek lesznek. Mindez maga után vonja,
lószínűleg ismerik már annak mechaniz- hogy egyre fokozódik a balesetveszély.
musát. Ha ismerősünkről tudjuk, hogy Egyes szakértők szerint egy túlmelegeközéjük tartozik, melegben (főleg hos�- dett autó vezetésével hasonló kockázatot
szan tartó állás során) mindig igyekez- vállalunk, mintha ittasan ülnénk a volán
zünk úgy elhelyezkedni, hogy szükség mögé, ezért érdemes körültekintőbbnek
esetén őt megtarthassuk, csökkentve ez- lennünk, ha egy forró nyári napon ülünk
zel az esés következtében létrejövő sérü- volán mögé.
lések súlyosságát.
Balesetveszély
A hőség növelheti a balesetek számát,
ugyanis hatására csökken a koncentrálóHőguta és társai
képesség és nő a reakcióidő. Felmérések
szerint közepes mértékű hőterhelés melBárkinek okozhat egészségi panaszokat,
lett (27 fok) a balesetek száma átlagosan
kellemetlen tüneteket, rosszullétet a ká6%-kal nő. Ha 32 fok van, akkor ez az
nikula, de vannak különösen veszélyezemelkedés 13%-os, 37 fok mellett pedig
tetett csoportok. Ilyenek például a cse33%. Mindez elsősorban a klímaberendecsemők és a fiatal kisgyermekek, 65 évzéssel fel nem szerelt járművekre igaz, és
nél idősebbek, fogyatékosok, szívbetegazokra, amik el vannak ugyan látva ilyen
ségekben és magas vérnyomásban szeneszközzel, de nem használják őket.
vedők, és a fiatalok.
Életveszély
Hőguta
Amennyiben magas külső hőmérsékle- A kisgyerekeket és az állatokat sosem
ti viszonyok mellett végzett nehéz fizikai szabad az autóban vagy gépjárműben bemunka során termelődő hőmennyiséget a zárva hagyni, mivel a gyorsan emelkeszervezet nem képes leadni, a testhőmér- dő belső hőmérséklet életveszélyes lehet!
séklet akár a 41 °C fokot is elérheti, és Ha az autót közvetlen napsugárzás éri, a
kezdetben fejfájással, szédüléssel, hány- belső tér percenként 1 fokot emelkedhet,
ingerrel, hányással, majd tartós expozíció így 30 fokról az autó belsejében akár 70
esetén akár tudatzavarral, eszméletvesz- fokra is nőhet a hőmérséklet. Ha árnyéktéssel, vagy más idegrendszeri tünettel já- ban parkolunk, akkor se hagyjuk a járműben se a kisgyerekeket, se az állatokat egy
ró hőguta alakulhat ki.
percre sem, mert az autóban a hőmérsékHőkimerülés
A hőártalmak olyan típusa, mely hos�- let árnyékban is jelentősen nő. Az ilyen
szabb idő, általában több nap alatt fejlő- meleg pillanatnyi eszméletvesztést, a kedik ki. A vízhiányos forma kialakulását a ringési rendszer összeomlását és halált is
víz bevitelének hiánya vagy a víz foko- okozhat.
zott vesztése (hányás, hasmenés) hozza Parkolás
Ha nem akar egy felforrósodott autóba
létre. A sóhiányos forma legtöbbször verejtékezés következtében alakul ki, vagy- visszaülni, lehetőleg árnyékban parkolis a verejtékezés intenzitásával a víz és jon, de jusson eszébe, hogy az árnyék a
ásványi anyagok pótlása nem képes lé- Nap járásával együtt vándorol. Az autótól
pést tartani. Fejfájás, szédülés, hányinger, távol töltött időtől függően úgy válassza
hányás jelentkezhet, a beteg ingerlékeny, meg a parkolóhelyet, hogy amikor visszabágyadt lehet. A pulzus szapora, szabály- érkezik, az autó árnyékban legyen. Nem
talan. Kezdetben egyes kis izmok izolált létezik teljes körű, hatékony védelem a
görcse jelentkezik, később nagy terjedel- leállított autó felmelegedésével szemben.
mű, fájdalmas rángások alakulnak ki.
Vannak, azonban olyan, speciális anyagHőpangás
ból készült autófóliák, melyeket az ablakNagyfokú fizikai terhelés következtében, ra lehet rögzíteni, és legalább valamelyest
leginkább közepesen meleg (25-30°C), csökkentik a túlmelegedést.
párás környezetben alakul ki. Gyakrab- Szellőztetés
ban fordul elő a terheléshez kellőképpen
Ha az autó elviselhetetlenül felmelegenem szokott, előzőleg kevés folyadékot dett, várjon egy kicsit az indulással. Nyisfogyasztó személyeknél. Veszélyeztetet- son ki minden ajtót, hogy a megrekedt
tek az idősek és a túlsúlyosak is. Tüne- hőség távozhasson! A nyitott ablakokkal
te a nagyfokú izzadás, hányinger, hányás, való vezetés a legkedveltebb módszere
szapora légzés, szapora pulzus. A beszéd a hőkiegyenlítésnek. Ez azonban a hos�és a járás zavara alakulhat ki, létrejöhet- szú időn át való vezetés mellett nem tanánek izomgörcsök is.
csos. Egyrészt azért, mert nyitott ablakok
mellett erősebb a zajterhelés, ami fokozza
a stresszt, másrészt a huzat fülgyulladást
Autóvezetés hőségben
vagy megfázást is okozhat.
Hőségben vezetni nem csak kellemetlen,
Forrás: webbeteg.hu
de veszélyes is lehet. Adunk néhány tipÖsszeállította: Ferenczi László
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Az elkövetők ismérvei

Dübörög a strand- és fesztiválszezon

Visszafordíthatatlanul tombol a nyár, dübörög a strand- és fesztiválszezon. A felhőtlen kikapcsolódás tervezgetése során
azonban gondolniuk kell arra is, hogy a
pihenésük csak akkor lesz gondtalan, ha
ügyelnek a biztonságra
A folyó- és tópartok, a strandok és a különböző fesztiválok csalogatják a felüdülni, szórakozni vágyókat. A nyaralók pedig gyakran megfeledkeznek arról, hogy
a vízpartokon és a fesztiválokon sincsenek biztonságban, hiszen a bűnözők a
nyári időszakban sem lazítanak.

Leselkedő veszélyek
- Az elkövetők kinézetben, ruházkodásban és viselkedésben sem különböznek
a nyaralóktól, fesztiválozóktól, így kön�nyen elvegyülnek a tömegben.
- Tudják, hogy a strandolók, koncertrajongók hosszabb ideig lesznek távol a
csomagjaiktól, így van idejük tevékenykedni.
- Válogatás nélkül lopnak el bármit, ami
értékesnek tűnik (papucs, telefon, laptop,
táska, napszemüveg).
- A tömeget, fesztiváli forgatagot kihasználva a helyszínről gyorsan távoznak,
nem keltenek feltűnést.
- Tisztában vannak azzal, hogy azonosításuk nagyon nehéz a hatóságok számára.
- Előszeretettel tulajdonítják el a gépkocsiban látható helyen hagyott értékeket.
- A nagyobb értéket képviselő kerékpárok
is a célpontjaik között vannak.
- A nyaralás idejére üresen hagyott lakóingatlanok kedvelt célpontjai a betörőknek.
- A szexuális erőszak elkövetői gyakran
itatják le alkoholos italokkal alkalmi nőismerősüket, illetve kevernek drogokat
(pl.: GHB) az italaikba. Minderre kiváló
alkalmat teremthet a fesztiválok felszabadult hangulata.
- Mielőtt pihenni indul, zárjon be minden
ablakot, ajtót a lakásán, tegyen rendet az
udvaron, ne hagyjon kint semmi olyan
tárgyat, ami a betörő bejutását megkön�nyítheti (létra, balta, stb).
- Válasszon olyan szállodát, vagy vendégházat, ahol zárt parkoló van. Ne hagyjon tolvajokat vonzó értéket (GPS, laptop, táska, kabát, stb.) a gépkocsiban.
Mindent vigyen be a szálláshelyre. Nagyobb mennyiségű készpénzt - amennyiben arra nincs szüksége a nyaralás során
-, nagy értékű ékszert ne vigyen magával
a nyaralásra.

Ne hagyjuk őrizetlenül értékeinket!
- Amennyiben mégis szeretné értékeit a
pihenés során is testközelben tudni, úgy
azokat és az okmányait (útlevél, jogosítvány, stb.) zárja be a szoba széfjébe.
- A strand nem ékszerbemutató. Ne vigyen értékes ékszert és a szükségesnél
több készpénzt a vízpartra. Ha mégis így
tesz, akkor a vízben tartózkodás idejére
tegye azt be az értékmegőrzőbe, melynek
bérleti díja nem több két gombóc fagyinál, vagy egy üveg sörnél.

Mit tegyen, hogy ne váljon
áldozattá?
- A strandok többsége ingyenes wifi lehetőséggel is csalogatja a vendégeket.
Azonban gondolkozzunk el azon, hogy
ez az ingyenes lehetőség megér-e annyit,
hogy a telefonunkat, táblagépünket ellopják, miközben mi lubickolunk.
- Jegyezze meg, hogy a törölköző nem
biztonságtechnikai eszköz, így az azzal
letakart értékei nincsenek biztonságban.
Az sem megoldás, hogy a vízből figyelünk a csomagunkra, hiszen a figyelmünket bármi elvonhatja hosszabb-rövidebb
időre. Egyedüli megbízható módja az értékeink megőrzésének, hogy ha felváltva
„őrködünk” a csomag mellett.
- A készpénzét, fényképezőgépét, telefonját tárolja olyan vízálló tokban, övtáskában, amiben magával viheti azokat a vízbe. Bár ezek az eszközök nem túl „trendik”, azonban megbízható megoldást
nyújtanak a lopások ellen.
- Ha kerékpárral érkezik a fürdőhelyre, akkor azt olyan helyen zárja le, ahol
a vendéglátóhely személyzete, biztonsági őre rálát. A kétkerekűt megbízható eszközzel, lehetőleg fix helyhez rögzítse, az
értékes, de könnyen leszerelhető kiegészítőket (kilométeróra, GPS, stb.) távolít-

sa el a kerékpárról, tegye azt is értékmegőrzőbe.
- A fesztiválozók éljenek a prepaid kártyás (pl.: MetaPay, FestiPay) fizetés lehetőségével, melynek lényege, hogy eltulajdonítása esetén csak az előre feltöltött
összeget veszítik el és nem a teljes, bankszámlán tárolt vagyonunkat. Ezek az eszközök klasszikus kártya, karóra, karszalag, mobiltelefon alkalmazás formájában
is elérhetőek és a fizetésen túl lehetővé tehetik a ki és beléptetést is.
- Ha a rendezvény végén nem akar sorban állni a fesztiválkártyán maradt ös�szeg visszaváltása miatt, akkor használjon paypass rendszerű kártyát. Azonban
a számláján található összeget úgy ossza
el, hogy az előre megnyitott - ingyenes megtakarítási számlán különíti el a spórolt pénze nagyobb részét, így ténylegesen csak a szórakozásra szánt összeg marad a kártyán, az használható fel.
- A nagy tömegeket vonzó könnyűzenei
rendezvényekre is igazak a vízparti kikapcsolódásnál elmondottak. Csak azokat a vagyontárgyakat vigyék magukkal,
amik feltétlenül szükségesek az időtöltéshez. A nagyobb értékeket helyezzék el értékmegőrzőben. A sátorban ne hagyjanak
tolvajokat vonzó vagyontárgyakat, főleg
ne olyan helyen, ahol azok jól láthatóak.
- Mobiltelefonjukat ne a nadrág farzsebében tárolják, bármennyire is divatos ez napjainkban. Viseljen zipzáras zsebbel ellátott
ruhát, és oda helyezze el értékeit, ezzel is
nehezítve a zsebtolvajok tevékenységét.
- A fesztiválok során legyen önnél biztonsági pénztartalék, amit az esetleges lopás
esetén kisegíti a bajból. Ezt az összeget a
többi értékétől elkülönítve tárolja.
- Vigyázzunk az alkoholfogyasztással is
mert - azon túl, hogy káros az egészségre
- ittasan könnyebben válhatunk bűncselekmény áldozatává (pl.: rablás, kifosztás, szexuális erőszak, stb).
- Ne fogadjon el idegenektől italt a szórakozás során, főleg olyat ne, amit nem a
szeme láttára nyitott ki a kiszolgálóhely
alkalmazottja. Ne feledje, az olyan ital,
aminek nem ismeri a származását, bármilyen idegen anyagot - akár drogot is - tartalmazhat.
- Ha külföldre megy nyaralni, vagy ott
szeretne fesztiválon részt venni, vegye
figyelembe a Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli Szolgálatának a
célországra szóló tanácsait, melyek a
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs internetes címen érhetőek el.
B-A-Z MRFK Bűnügyi Igazgatóság
Bűnmegelőzési Osztály
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Balatoni nyár

Az 55 fős gyermeksereg kísérőikkel.
Július 10-től 17-ig a Balaton déli partján, a már
törzshelynek számító Rév Hotelben, Szántódon
nyaralt a Hunyadi iskola szabadidős tábora.
Az 55 főből álló gyermeksereget az idén is a már jól összeszokott tanári csapat - Bianka néni, Ildi néni, Márti néni, Zsuzsa néni, Tamás bácsi, és vendégként besegítve a tesis Ildi néni - vezette.
Egész héten jó időben, remekül teltek a táborozók napjai.
A mindennapos fürdőzés, a víziröpizés mellett nagy élményt
nyújtott a gyerekeknek a lovasbemutató, melyet Szántódpusztán, az uradalmi majorság területén tekintettünk meg. A szórakoztató programban láthatták a gyerekek a puszta-ötös vágtáját,
a csikós életképek közül a fektetést, ültetést, a csikós pihenőt és
a pusztafotelt is, valamint a karikás ostor használatát. Megismerkedtünk továbbá a népi lovasjátékokkal, az asszonyveréssel és a borhordással. A bemutató végén lovas kocsikáztunk, kipróbálták a gyerekek, hogyan lehet szőrén megülni a lovat, és
az ostorok csattogtatásában is többen remekeltek. Nem maradhatott ki a programból a levendulák hazája, Tihany sem, ahová
révvel utazott a társaság. A nyitott tetejű városnéző busszal érkeztünk meg az apátsághoz, és élmény volt a marcipánmúzeum megtekintése is. Voltunk Balatonbogláron bobozni, majd a
Várdomb tetején, a Gömbkilátóból csodáltuk meg a csillogó vizű Balaton és a Káli-medence páratlan szépségét. Izgalmas kalózhajózásra is hívott minket a Barbarossa hajó, fedélzetén Jack
Sparrow kapitánnyal, mely mindenki számára nagyon élvezetes
volt. Az idén is elvittük a gyerekeket a siófoki Galérius Élményfürdőbe, ahol a vízijátékokon, az élménymedencén kívül az anakonda csúszda jelentette a felejthetetlen élményt. Az utolsó délutánon sétát tettünk Balatonföldváron, útba ejtve a Balaton hajó alakú kilátóját.
A kulturális és víziélményeken túl a bulizásból sem volt hiány.
Nagyon jó hangulatban tombolt a csapat a kétórás esti diszkóhajón, de a szálloda pincehelyiségében a karaoke-partynak is nagy
sikere volt, kicsik és nagyok egyaránt bizonyították „spanyoltudásukat” A.Soler Sofia nyári slágerében. Jó volt továbbá a sok
nem alvás, az esti beszélgetések, vetélkedések, csocsózások, billiárdozások, ping-pong versengések, és a felhőtlen, jókedvű nevetések sora is. Mindent egybevéve, a napbarnított csapat élményekben gazdagon tért haza, és tudják, hogy jövőre újra várja
őket a balatoni nyár.
Czár Judit Bianka
táborvezető

Illemtan, protokoll

Nyár van, csak lezseren

A minap olvastam egy cikket, mely arról
szólt, mennyire befolyással van a viselkedésünkre a nyár. Járjunk hát utána!
Joe Navarro, volt FBI ügynök ma elismert viselkedés-szakértő Árulkodó jelek
című könyvében találtam ezt a megállapítást: „Mikor a munkahelyi normák kezdenek fellazulni az öltözködés szabályaiban,
akkor az alkalmazottak munkamoráljukban és az egymással való beszédmódjukban is hanyagabbak lesznek. (...) Hajlamosak vagyunk azt az arcunkat mutatni, amelyik épp az öltözékünkhöz illik.”
Nyár van, legtöbben 1-2 hétre szabadságra mennek, de mindenképpen szabadabban vesszük a hétköznapjainkat. Lazábban öltözködünk a hétköznapokban is,
ám ha nyaralni megyünk, még inkább
olyan ruhadarabokat választunk, melyekkel kifejezhetjük, hogy nem a mindennapjainkat éljük.
A nyaralás új ismeretségek kezdetének is
az időszaka. Ahhoz azonban, hogy a nyaralás során új ismerőseinkben vonzó első
benyomás alakulhasson ki rólunk, nemcsak arra érdemes figyelnünk, hogy velük

Lezser lányok.
hogyan érintkezünk.
Valakit akkor ismerhetünk meg igazán,
ha látjuk miként bánik a hozzá tartozókkal (barátokkal, családtagokkal), illetve
az is sokat elmond valakiről, hogy miként
beszél és bánik a szálloda, az utazási iroda, az étterem, bár, stb. munkatársaival,
az igazgatótól a felszolgálóig vagy a takarítóig.

Ha a laza öltözékünk mellett odafigyelünk a kommunikációnkra is, akkor nem
keltjük egy kellemetlen személy benyomását.
Használjuk az udvariassági formulákat
(kérem, köszönöm, elnézést, bocsánat,
légy szíves...) mindenkivel szemben. Kerüljük a tabu témákat. Ne legyen napirenden a politika, az anyagi helyzet, illetve a
családi és párkapcsolati kérdések is kellemetlen helyzeteket szülhetnek.
Ugyanakkor nemcsak bennünket érinthet
az a veszély, hogy a lezserebb világszemléletünket érvényesítjük, nyaralótársaink is feloldhatják a viselkedési gátakat.
Amikor számunkra feszélyező témákat
hoznak fel, zavarba ejtő módon beszélnek másokkal, illetve indiszkrét kérdéseket tesznek fel. Érdemes ilyenkor elegánsan elterelnünk a témát vagy kilépnünk a
helyzetből.
Természetesen ez nem csak a nyaraláson,
hanem bármely más helyzetben is érvényes.
Medina

Jack Sparrow kalózkapitánnyal.

Viszlát balatoni nyár! Jövőre találkozunk.
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Spartan Race

Akadályfutás
felsőfokon

Dombi Renáta és Ádám Levente.
A különleges katonai alakulatok kiképzésének része az akadályfutás. Ennek polgári, de egyáltalán
nem könnyebb változata a Spartan Race. Néhány
hete két tiszaújvárosi sportoló, Dombi Renáta és
Ádám Levente is részt vett a nem mindennapi erőpróbán, Kazincbarcikán.
- Én tűzoltóként dolgozok, és a kollégáim pár éve eljárnak ilyen
versenyekre, és én is kacérkodtam a gondolattal, hogy belevágok - mondta Levente arról miért is vállalkozott a nagy kalandra. - Az egyik edzőteremben személyi edzőként is dolgozom másodállásban, és Reni is hozzám járt, láttam, hogy tehetséges. Láttam, ahogy fejlődik, és azt mondtam, hogy nekem egy
ilyen emberre van szükségem, egy ilyen párra. Reni is gondolkodott régebben ezen, így egymást erősítve jutottunk el addig,
hogy idén megpróbáljuk. Ez olyan, mint a tetoválás, ha elkezded nincs megállás. Fejben ő sokkal erősebb mint én, tud húzni engem. Most a középkategóriát próbáltuk meg, de sorra jön
a többi is.
- Nálam ez úgy indult, hogy országúti kerékpározom már több
éve, és négyszeres 24 órás bajnok vagyok – mondta Reni. - Nekem ez a fő sportágam, ebből jött a Spartan. A határokat próbálom feszegetni. Az országúti kerékpár állóképességet igényel inkább, és hogy egy kicsi erő is legyen benne, megpróbáltuk.
A Spartan Race-nak több nehézségi szintű változata van. A
Sprint a legrövidebb táv, a Szuper a közép (ezen indultak Renátáék) és a Beast a leghosszabb táv. A kazincbarcikai 17,1 kmes futás mintegy 25-30 akadállyal volt megtűzdelve. Ezek között a sárban kúszás vagy palánkmászás éppúgy szerepelt, mint
a memóriajáték.
- Egy nagy emelkedőn kellett felmenni homokzsákkal - mesélte Levente a legemlékezetesebb és egyben talán legnehezebb részét a versenynek -, vagy például át kellett úszni egy csónakázó
tavon, és utána menni tovább a majomlétrán. Ruhában és cipőben ez nagyon rossz volt.
A versenyre lehet egyéniben és csapatban is jelentkezni, ez utóbbit választották Renátáék. Igaz, minden versenyző egyéni teljesítményét mérték és rangsorolták.
- Az volt a lényeg, hogy mi ismerjük egymást - mondta Renáta.
- Voltak olyan feladatok, például nekem a palánkon átmászás,
amit a 170 centimmel nem igen értem fel, és ott bakot tartott nekem. Egymást segítettük, hogy minél gyorsabban végezzünk a
feladatokkal.
A versenyen a középmezőnyben végeztek, ami elsőre kifejezetten jó teljesítmény, így már tervezik a következő kihívást.
- Debrecenben lesz egy Brutálfutás, ami hasonló - folytatta Levente. - Aztán Tokajban egy Extreem Trail verseny, ami teljesen
olyan, mint a Spartan Race, csak más néven fut. A Spartanon
már csak jövőre fogunk indulni, mert első körben a minél közelebbi helyszíneket célozzuk meg, feltéve, ha sikerül regisztrálni.
Mert az igazsághoz hozzátartozik, hogy most Spartan Race őrület van. Megpróbáltunk regisztrálni például Eplénybe, de ahogy
meghirdették, két nap alatt beteltek a helyek, pedig két hónap
volt még a versenyig.
- Külföldi versenyekre is szeretnénk majd menni - fűzte hozzá
Renáta.- Az is tervben van.
Borza

Tisza-tó

Nyíltvízi úszóverseny

Idén 33. alkalommal rendezték meg a Tisza-tó úszóversenyt
Abádszalókon. A hétvégén tartott nyíltvízi úszóversenyen két
kilométer volt a táv, a versenyzők U-alakban úsztak, egy kilométernél fordultak, így a rajt és a cél egy helyen volt. Öt korcsoportban 150-en indultak neki a távnak, köztük több tiszaújvárosi, így kolléganőnk, Fodor Petronella is, aki 50:19-es idővel az
58. helyen ért célba.

Mozaik

5. oldal

Gondolatok egy háttérbe szorult egyházi ünnep emléknapján

Ébresztő hétalvók!

A Nap perzselő sugarai tikkasztó meleget
bocsátanak mostanság a Földre. A gyakran 30 0C körüli hőmérsékletet csak néhány napra töri meg egy-egy hűvösebb
időszak enyhet adó esője. A nyárnak legjobban talán az iskolai szünidőt töltő gyerekek örülnek, közülük is elsősorban a
nagyobbak, akiket felügyelet nélkül otthon lehet már hagyni. Ők azok, akiket
ebéd előtt úgy kell felébreszteni álmukból, no nem azért mert lusták, hanem mert
ez testi és lelki fejlődésük velejárója.
- Ébresztő hétalvó, hasadra süt a nap! így keltettek fel minket is szüleink, nagyszüleink annak idején, és gyanítom, hogy
ma is sokan szólítgatják e szavakkal a felnőtté válás küszöbére érkezett gyermekeiket. Tesszük ezt úgy, hogy nem biztos,
hogy mindegyikünk ismeri a hétalvó szó
eredetét. Kézenfekvőnek tűnik a válasz,
hogy olyan emberre mondják, aki szeret lustálkodni és akár egy hetet is képes
lenne átaludni, ha hagynák. A szó eredete
azonban ettől eltérően egy ma már háttérbe szorult egyházi ünnephez, a „Hét szent
alvó” (latinul septem dormientes) július
27-i emléknapjához kötődik.
A történet eredetileg hét keresztény hitvallóról szól. Legendájuk 449 körül
Efezusban tűnt föl görög nyelven, majd
hamarosan keleten és nyugaton is nagyon népszerű lett, még a Koránba is bekerült. A Tours-i Szent Gergely-féle változat szerint hét germán ifjú (Maximianus, Malchus, Martinianus, Constantinus,
Dionisius, Iohannes, Serapion) élt Epheszoszban, akiket Decius császár (ur. 24951) keresztényüldözése során arra akartak
kényszeríteni, hogy tagadják meg hitüket.
Az éppen a városba érkező uralkodó elé
hurcolták hát őket, de ő gondolkodási időt
adott nekik, majd tovább folytatta útját.
Mikor visszatért, azt tapasztalta, hogy az
ifjak továbbra is ugyanazt az Istent imádják. A császár színe elé kerülve hirtelen a
földre rogytak, és mély álomba merültek.
Decius parancsára bezárták őket a Celeus
hegy egyik barlangjába, magát a barlangot kövekkel zárták el, és lepecsételték.
Csaknem kétszáz év elteltével II. Theodósziosz idejében (ur. 408-50), mintha tegnap aludtak volna el, fölébredtek, és a városba menve nagyon meglepődtek a változásokon, azon, hogy nem találták ismerőseiket, családtagjaikat, de a legjobban
azon, aminek persze nagyon megörültek,
hogy megszűnt a keresztények üldözése. Ebből a legendából került át a magyar
nyelvbe a „hétalvó” kifejezés.
A történet, mint egyfajta időutazás, a későbbiekben ötletként szolgált több iro-

Csaknem 200 évig aludt a hét germán ifjú.
dalmi mű számára is, kihasználva a ben- A bölcsesség felé vezető úton mindnyáne rejlő komikus helyzetek adta lehetősé- jan lépésről lépésre haladunk, társadalgeket, melyek alkalmasak az író korának mi szinten ezért, ahol minden korosztály
humoros, mégis kritikus bemutatására. A képviseltetve van, az élettapasztalat elért
magyar irodalomban is előfordul a törté- átlagos és ily módon jellemző szintje genet laicizált változata Mikszáth Kálmán nerációról generációra stagnálást mutat.
Új Zrínyiász című művében. Elgondol- Az együttélés törvényei az „élet iskolákoztam azon, hogy az előttem élt két ge- jában” kialakult konfliktusok során válneráció, köztük nagyapám és édesapám, nak ugyanis sajátunkká. A hagyományos
ha most felébrednének, mennyire tud- iskolai tanítási módszerek e téren nem
nának eligazodni a mai világban. Nagy- hoznak eredményt, legfeljebb a bonyoapám a hetvenes évek közepén, édesapám lult élethelyzetek átélése során tapasztalt
1987-ben távozott az élők sorából. Elein- „aha!”- élmény segít az elméletben kote semmit sem értenének például a követ- rábban tanult ismeret valós tudássá kriskező, ma nagyon is hétköznapi, fonetiku- tályosodásában. A múlt század első felésan leírt mondatokból: „A mobilommal ben mindenki tanult hit- és erkölcstant,
fölmentem a netre, cseteltem néhány is- mely akkor is a helyes viselkedési normámerőssel, majd feltettem néhány szelfit kat volt hivatott átadni. Az elméletben elaz instagrammra, meg a fészbukra is. Fél sajátított ismeretek mégsem váltak alkalnap alatt több mint száz lájkot kaptam.” mazott tudássá. Különben nem lett volTalán a legjellemzőbb újdonságokra uta- na két világháború, Trianon, holokausz,
ló mondatok ezek, és akkor még nem be- málenykij robot, vagy az ötvenhatos forszéltem a társadalmi, gazdasági, politi- radalom megtorlása, hogy csak néhányat
kai változásokról és az infrastruktúra fej- emeljek ki a dicstelen történelmi esemélődéséről, amely haláluk óta bekövetke- nyek közül. Más kérdés, hogy akik átélzett. Nehezen szoknák meg a felgyorsult ték ezeket a borzalmakat, azokban belééletet. Hová siettek? Miről maradtok le? - jük égett múltként valós személyiségválkérdeznék. Hiszen az ő idejükben még te- tozást eredményeztek, még akkor is, ha
lefon sem volt minden háztartásban. Ha csak szemlélői és nem részvevői, vagy
volt is, a „crossbar központok” megjele- ami még rosszabb, elszenvedői voltak az
néséig órákat kellett várni, míg a postán eseményeknek. Igazságtalan lennék, ha
keresztül sikerült kapcsolatba lépni egy nem emelném ki, hogy mindig is voltak
másik városban élő ismerőssel. Crossbar persze olyanok, ha nem is túl sokan, akik
központok? Hát azok meg mik? - szin- életük kockáztatásával is szembe mertek
te hallom a mai fiatalok kérdését. Ugye, szállni az adott kor őrületével. Adja Isten,
hogy mennyit változott a világ?
hogy a most felnövekvő generációnak ne
A lényeg azonban az emberek egymáshoz kelljen hasonló tragédiákat megélnie. A
való viszonya, és azok mozgatórugói, év- tinik pedig, mint mindig, ezután is hétalezredek óta változatlanok. A fejlődés az vóként gyűjtsék az erőt a felnőtt élet megéletkor előrehaladtával egyénenként elté- próbáltatásaihoz, melyek átélésével talán
rő mértékben, persze mindenkinél meg- bölcsebbek lesznek, mint az őket megelőtapasztalható, még ha hagyományos ér- ző generációk.
telemben számszakilag nem is mérhető.
Szrogh Károly

Kultúra
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A Panelkapcsolattól a Simabőrűig

„A zenéről nem maradtam le…”

A Triatlon Nagyhétre érkező
sztársportolók és sportvezetők mellett a hazai művészvilág egyik kiválósága is meghívást kapott. A Jászi Mari-díjas, Érdemes művész, Koltai
Róbert volt a vendége a Triatlon Nagyhét hatodik napjának, a Tiszaújváros Napnak.
- Előfordult már pályafutása során, hogy
a Vuk rajzfilm kapcsán hívták közönségtalálkozóra?
- Nem még soha, pedig rengeteg fellépésem, estem van és közönségtalálkozók is,
de soha nem gondoltam, hogy egyszer a
Simabőrű szinkronhangjaként fogok egy
gyerekprogramon a színpadon állni. Ám
örömmel tettem, mert szeretem a gyerekeket és Dargay Attila meséjét, no persze
ezt a kisvárost is.
- Valahogy mindig ide kanyarodik az útja,
valami munka mindig ide hozza Tiszaújvárosba. Sok szép emléket őriz?
- Valóban. Több mint 30 évvel ezelőtt
itt forgattuk Tar Béla Panelkapcsolat
című filmjét, melynek sok helyi városlakó is szereplője volt. Aztán jött 1996ban a Szamba, amiben Szamba Ottó szerepét játszottam, s egyben a film rendezője is voltam. De voltam itt már a Derkovits színpadán és egyéb kulturális rendezvényeken is. Mindig szívesen jövök.
- Miért pont ezt a kis kelet-magyarországi
települést választotta anno a Szamba film
helyszínéül?
- Nem én választottam, Tiszaújváros választott engem, illetve az akkori polgármester, Farkas Zoltán, miután egy önálló estem volt a Derkovitsban, amin ő is ott
volt. Én panaszkodtam, hogy most készülök egy filmre csak az a probléma, hogy
a balatoni jelenet biztos sokba fog kerülni, pedig csak egy pár napra kell lemenni oda. Erre ő az előadás után megvárt és
kérdezte, hogy miről szól a film. Én elmondtam, hogy mi a film, hogy benne van
a Színművészeti Főiskola, az egész karrierem, az élet. És akkor azt mondta, hogy
mi lenne, ha nem a Balatonon forgatnátok,
hanem a Tisza-parton azt a jelenetet, amikor próbálják a Rómeó és Júliát a gyerekek. Aztán tovább beszélgettünk és kiderült, hogy a többi helyszín is nagyon megfelelő lenne, itt és a környéken. A filmezésben a legdrágább az, ha utaztatni kell,
de itt szinte az egészet fel tudtuk venni. A
közelben, Tiszalúcon találtunk például egy
alkalmas víztornyot, ahonnan egy kis artista fiú dobálta a plakátot.
- Logisztika, rendezői bravúr vagy minek
is nevezzem a torony tetejére felállított fiút?
- Nem volt ez olyan nagy bravúr, engem
nehezebb lett volna felvinni, mert tériszonyom van, de a gyerek az artista volt, én
meg egy futballedző, aki éppen szervezte
a községnek a színdarabot estére, a Mágnás Miskát.
- Mennyire önéletrajzi ihletésű ez a film?
- Erősen. A barátom, Kiss István, aki nagyon fiatalon elment, ő volt a fejemben,
amikor Vámos Miklósnak elkezdtem mesélni, hogy miről szóljon a filmünk, mert
Vámos Miklós írói segítségével készült,
de én is benne voltam végig az írásban is
és a rendezésben is. És a papa, amit én játszom, az a Kiss Pista papája. Kiss István
egy olyan színész volt, aki fiatalon óriási
tehetséget mutatott és óriási érzékenységet és ez lett a veszte. Nagyon nehéz körülményeink voltak a kaposvári színházban, ezt a Szambában is érzékeltetjük,
hogy milyen nehezen éltünk, de közben
meg kellett csinálni és csináltuk is a színházat. A fia az tényleg csupa érzékenység,
várt volna rá sok szerep a Hamlettől kezdve a világirodalom legérzékenyebb szerepéig. Játszott főszerepet Szép Ernő Patikájában, a Három sirályban, de ő maga
olyan érzékeny és annyira sebezhető valaki volt, hogy adott pillanatban nem bírta az élet rettenetes súlyait, és úgy dön-

Horváth Charlie neve hallatán, mindig egy Generál dal ugrik be
elsőként, amelynek egyik sora így szól: „Lehettem volna híres
színész, mások sorsát élhetném sok filmben”. Furcsa, mert a következő gondolatom már Lukács Laci (Tankcsapda) egyik szövege, amelyik nagyon illik beszélgetőpartneremre: „Az arcom
ilyenre az országút faragta”. Ilyenkor az is eszembe jut, hogy
a szerencse, a sors, a véletlen vagy nevezzük bárminek, mégis
úgy hozta, hogy Charlie az éneklésben teljesedett ki.
- Az életrajzodat olvasva azon elmélkedtem, hogy szövevényes,
már-már kalandos életet élsz.
- Véletlenül alakult ez így, a sors ilyen volt. Sokáig szívogattam
itthon a pipámat és arra gondoltam, hogy világsztár leszek. A
velem egykorú kollégáim is így gondolták persze. Végül hosszú
utazások lettek az elképzelésekből. Több periódusra oszthatom
ezeket a kiruccanásokat. Az első talán Jugoszlávia volt az Olympia zenekarral, csodálatosan éreztük magunkat. Itthon próbáltunk népszerűek lenni, de nem igazán sikerült. A közönség nagyon szeretett minket, viszont rádiófelvételt készíteni nem sikerült. Fiatal gyerekek voltunk és azt gondoltuk, hogy észreveszik
azt, hogy mi vagyunk a legjobbak. Ezt halál komolyan így gondoltuk és így is volt. Tehát mi voltunk a legjobbak. Majd jött egy
két és fél éves afrikai út, amelynek végén rengeteg olyan hangszerrel tértünk haza, ami itthon senkinek nem volt. Ekkor köszöntött be az életembe a Generál korszak, amikor 5 évig együtt
játszottunk Tátrai Tibivel. A Generálban eltöltött idő után, majd’

Koltai Róbert, a hozzánk vissza-visszatérő

„Szerencsére van sok munkám”- mondja Koltai Róbert.
tött, hogy kiszáll. Az édesapja pont az ellenkezője volt, ráadásul amatőr színész,
anyagbeszerző, tört zúzott maga körül.
De mindig valami derű volt ott, ahol az
öreg Szamba megjelent. Szambának neveztük el, mert ez olyan jó név. A kis
Szamba, meg a papája, a csörtető, minden
nővel kikezdő, vad, férfias őrült. Na, nekem ez volt a film és végül ez bejött és az,
hogy ezt itt leforgathattuk, mint második
filmemet a Sose halunk meg után, ez számomra egy örök kapocs Tiszaújvároshoz.
- Jó rendezőnek tartja magát? Meg van
elégedve a filmjeivel?
- Én nem tartom magam rendezőnek, inkább egy mesélőnek tartom magam. A
szó klasszikus értelmében nem is rendezőit végeztem. Egy olyan színész vagyok,
aki most már 25 színdarabnál többet rendezett. Ugyanazt vallom, mint Bodrogi Gyula, hogy a közönség olyan okos,
hogy nem kell nekünk okoskodni, ha valamit színpadra teszünk vagy filmre. El
kell egészségesen, értelmesen mesélni a sztorit és kész. Hozzám az áll közel,
amikor egyszerre lehet megérinteni a nézők szívét és nevetőizmait. Én leginkább
a tragikomédiák felől közelítem meg,
bár ezt nálunk az irigykedő szakmabeliek nem tartják művészetnek. Milyen érdekes, hogy a filmjeimből Varsóban volt
úgynevezett retrosprektív sorozat a legnagyobb művész moziban, ahol vetítették a
Sose halunk meg, a Szamba, a Csocsó és
a Miniszter félrelép című filmjeimet, telt
házakkal. Magyarországon ezeket nem
tartják művészinek. Pedig azt gondolom,
hogy a Sose halunk meg, a Szamba és a
Csocsó, de a Világszám is az. Hát mi a
művészet, ha nem az, amikor sírunk-nevetünk. Nem örülök, hogy Amerikában
kellett bemutatni ahhoz a Világszám című
filmemet, hogy ilyeneket írjanak: chaplini magasságokban van a film. Itthon meg
csak legyintettek, mert én voltam a bakter úr, én voltam az illetékes elvtárs. Tehát nem azt nézték, hogy mi van. De a nézők szerencsére okosak, a nézők mindig
mellém álltak, mindig a szeretettükkel
tüntettek ki, ha már a kitüntetők nem an�nyira. De az számít, hogy végigmegy az
ember az utcán, mint itt Tiszaújvárosban
is a gyerekkiállítás alkalmából, és süt az,
hogy az emberek szeretik. Szeretik azt,
amit lassan 50 év alatt csináltam. Egyébként biztos, hogy vannak különbségek a
filmjeim között. Négy filmről úgy érzem,
hogy megmarad. A miniszter félrelép nézőcsúcsát például azóta sem tudták megdönteni.
- A kritikusok véleménye érdekli?
- A nézők nagyon-nagyon fontosak. Örülnék, ha lenne kritika, de az szinte megszűnt. Megszűnt az igazi, értő kritika,
de van fontosabb, például az, hogy Dés
László azt mondja nekem könnyes szemmel, hogy te, ez rendben van. Régen az is
divat volt, hogy néha újranézték a nagy
kritikusok, mint Kosztolányi, a darabokat, most meg inkább az van, hogy egyszer se nézik. Vannak dolgok, amiket istenítenek, az úgynevezett kritikusok, és

vannak, amit meg egyáltalán meg se néznek. De szerencsére nem csak egy ilyen
barátom van, mint Dés László. Aki szigorú is. Mert ennek az a lényege. A kritika
arra van, hogy jobbak legyünk, hogy jobb
legyen a világ. Valahol már biztos növekszik az új kritikus nemzedék, viszont a
közönség az van. A közönség nem téved.
- A Sose halunk meg Amerikában is szép
sikereket ért el, itthon nem volt olyan
nagy az elismerés, fájt ez önnek?
- A 25 éves jubileumot Los Angelesben
fogják megünnepelni, mert itt nem sikk
egy színészből lett filmrendezőt ünnepelni, de én nem vagyok egy sértett ember. Elfogadom, hogy itt így mennek a
dolgok. Többet számít itt valami politika, vagy színházpolitika, vagy filmpolitika, de közben jólesően meg kell állapítani, hogy a fiatalok egyre nagyobb sikereket hoznak Magyarországnak. Ám szerintem annak a filmfajtának is helye van,
ami a közönségre erősebben gondol, de
attól még művészfilm.
- Bár ön szerencsés, mert nincs folyamatosan célkeresztben, de a bulvárpletykák
érdeklik, figyeli azokat?
- Nem vonhatja ki magát teljesen az ember. Nem is bulvárnak nevezném. Aki a
nyilvánosság előtt szerepel, annak az
a dolga, hogy a hírét vigyék, de amikor
mint magánembert piszkálják igaztalanul
vagy aljas módon, azt nem szoktam tűrni, akkor megteszem a szükséges lépéseket, és eddig még mindig igazat adott nekem a törvény.
- Szokták mondani, minden csoda három
napig tart. A színház az örök?
- Reméljük, az lesz. Ez az állandóság az
életemben.
- Sok a lehetőség, folyamatos a színpadi
jelenlét?
- Igen, szerencsére van sok munkám.
Legközelebb Balatonszemesen önálló kabaréval, hat estén lépek fel, Dés László
zenéjével. Ez félig-meddig improvizációs
est. Nemrég a Műcsarnokban volt a Múzeumok éjszakája, és ott a 140. előadása volt a Móricz naplószilánkoknak című
előadásnak, amit itt is előadtam Tiszaújvárosban egy-két évvel ezelőtt. Ezen kívül készülünk Gál Ildikó rendezésében a
Zserbóház fölött a Magyar Hungarikum
házban egy ősbemutatóra. Valószínű,
hogy olyan címmel játsszuk majd, hogy
Batang felett az ég, aminek szeptemberben lesz a bemutatója. Előtte Szegeden
Hajnali részegség címmel, a Kosztolányi
utolsó heteiről szóló darabban játszom,
és most, ha befejeztük ezt a beszélgetést,
akkor szaladok is vissza Pestre próbálni.
Kőszegi Ákos lesz a haldokló Kosztolányi, és én játszhatom Karinthy Frigyest,
aki a barátja.
- Filmben gondolkodik még? Van már valami történet a fejében?
- Tervben van. És terveznek is velünk.
Kern Andrissal közösen gondolkodunk
azon, hogy csináljunk valamit, mint a Miniszter félrelépben. De ez még csak távoli terv. Addig marad a színház.
berta

Kalandos élet

A születésnapi buli december 28-án lesz az Arénában.
10 évig megint külföldön dolgoztam. Amikor hazatértem, megalakult a Tátrai Band. Nagyon sikeresek lettünk Tátraiékkal,
rengeteg munkával és küzdelemmel. Közben megjelent a szólólemezem is, amelynek döbbenetesen jó volt a fogadtatása. Röviden összefoglalva, ilyen az én kalandos életem.
- Egyébként tiltólistán voltatok a hetvenes években?
- Nem hinném. Szerintem a kapcsolatokat kellett volna megtalálni, akkor is és most is. Az akkori nagy együttesek tagjai
a most látható portréműsorokban előszeretettel mondják, hogy
tiltólistán voltak. Köztük van olyan is, aki tíz évesen a mi koncertjeinkre járt. Nem is értem mire alapozzák az elmondottakat.
- Lemaradtál valamiről? Gondolok itt arra, hogy kimentél külföldre, pénzt kerestél, világot láttál, itthon pedig ment az élet.
- Rengeteg dologról lemaradtam, de a zenéről nem maradtam
le. Én kinti rádiókból hallgattam a zenéket és külföldi boltokban
vásároltam a nekem tetsző előadók lemezeit. Azokat a korongokat vásároltam meg, amelyeket én szeretek, nem pedig azokat,
amelyeket a magyarországi rádió játszott. Én hoztam be a rádiónak a lemezeket, mert semmi nem volt a tarsolyukban. Angolszász zenéket játszott a rádió akkoriban, de az igazi amerikai
zenéket tőlem kapták. Lett volna lehetőségem kint maradni, hiszen nagyon komoly zenekarok hívtak. Gyakran jöttek oda hozzám ismert zenészek, és értetlenkedésüket fejezték ki, mondván elpazarolom az időmet. Azt azért megjegyezném, hogy egy
nap alatt általában többet kerestem külföldön, mint egy év alatt
a Generálban. Kijelenthetem, hogy nem itthon alapoztam meg
az anyagi jólétemet. Hazajöttem 1990-ben, és ha nem csinálnék
semmit, akkor is megélnék életem végéig.
- A fiadról, Ákosról tudjuk, hogy tehetséges gitáros, énekes, illetve zeneszerző. Szerinted neked volt könnyebb a hetvenes években boldogulni, esetleg neki most?
- Ákoséknak sokkal nehezebb. Ezzel ő is tisztában van. Szokta is mondani: „Papa a te korodban szeretnék élni”. Aki tehetséges, aki jól muzsikál azt nem hallod a rádióban. Ennek köszönhetően az én fiamat sem hallod. Olyan ez, mint régen. Akik korábban is jók voltak és tehetségesek, azok felbomlottak, vagy
disszidáltak.
- Idén kerek évfordulót ünnepelsz, betöltöd a hetvenedik életévedet. Ennek megadod a módját a színpadon is?
- A születésnapomon, október 28-án Győrben játszunk, ahol természetesen ünnepelni is fogunk. Viszont az igazi születésnapi
buli vendégeimmel a színpadon, majd az Arénában lesz, december 29-én. Lényegében végigmegyünk az életem dalain. Van
miből választani.
Lendvay Viktor
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A Derkovits Kulturális
Központ programja
Derkovits Kulturális Központ

Derkó Minigaléria
TABLÓK - kiállítás a tiszaújvárosi nevelési intézmények
végzős osztályainak tablóiból.
Helyszín: a kulturális központ aulája és félemelete. Látogatható: 2017. augusztus 11-ig.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Pályázati felhívás!
Kaleidoszkóp – Visszatekintés a múltba
2017-es történelmi kaleidoszkópunkkal visszatekintünk a
múltba. Az egyik feladatsorban az általunk megadott válaszokból kell aláhúzni a helyeset (13 + 1 feladat), a másikban a játékosoknak saját szavaikkal kell válaszolni a feltett
hat kérdésre.
Az augusztusi kaleidoszkóp témái:
- Kolumbusz elindul Amerika felé
- Sir Alexander Flemming születése
A feladatok elérhetők minden hónap 10-éig, leadhatók minden hónap utolsó munkanapjáig személyesen a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocskai u. 33.), és a
Hamvas Béla Városi Könyvtárban (Tiszaújváros, Széchenyi u. 37.), valamint elektronikusan a Hamvas Béla Városi
Könyvtár honlapján (www.dkk.tiszaujvaros.hu) és Facebook
oldalán (www.facebook.com/hamvas.konyvtar ). A résztvevő
játékosok havonta tájékozódhatnak beküldött feladataik eredményéről az alábbi elérhetőségeken: kekine@tujvaros.hu és
borsosne.doktor.eva@tujvaros.hu email címeken, vagy az
544-552-es telefonszámon.

A Tisza TV műsora

Augusztus 3., csütörtök
9:00 Táborkörkép - Közelmúlt - Halászléfőző fesztivál előtt
- Best of Triatlon Nagyhét
(A műsor a szerdai adás ismétlése)
Augusztus 9., szerda
18:00 Héthatár: Nyári felújítások - Megújult városi honlapok - Templomünnep - Hőségben - Focirajt előtt
18:15 Hétről-Hétre: Halászléfőző fesztivál - Közelmúlt Sport
Augusztus 10., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Kultúra

7. oldal

3rd World Gym for Life Challenge

Bronzérmes a gimnasztráda

23 ország több mint kétezer
gimnasztrádása mérte össze tudását Norvégiában a FIG 3rd
World Gym for Life Challenge (WGFL) világbajnokságon.
A Tiszaújvárosi Gimnasztráda a magyar színeket képviselve a rendkívül erős mezőnyben
bronzérmes lett a Pulse of Dance című koreográfiával a nagycsoportos (21 fő feletti) torna és
tánc kategóriában.
A lányok mindent beleadtak, gyönyörű
produkciót mutattak be, büszkék lehetünk
rájuk, nem sok hiányzott az ezüsthöz. Nagyon sokat dolgoztak és ez is fantasztikus
eredmény, a zsűri nagyon megdicsérte a
lányok teljesítményét.
A megnyitót és az első 10 versenyszámot, így a hazaiakét is megtekintette a
norvég király, ami óriási megtiszteltetés.
A gálaműsorba a 88 versenyszámból 17
arany- és két ezüstérmes produkció került be, köztük a Showteam Matrix német
csapat, melynek tagja Csikós Ivett, volt
tiszaújvárosi gimnasztrádás sportoló. A
gálaműsoron részt vett csapatok 30 zsűritag értékelte, melynek végén kihirdették
a verseny győztesét, a görög Olympiada
Thrakomakedonon csapat vehette át a világbajnoknak járó Bruno Grandi trófeát.
A gimnasztráda nem versenysport, általában nemzetközi fesztiválokat rendeznek,
de négyévente egy nemzetközi versenyt
is szervez a Nemzetközi Torna Szövetség (FIG), hogy az országok legjobb csapatai visszajelzést kapjanak és versenyezhessenek. A nemzetek előválogató versenyen döntik el, hogy ki képviselheti ha-

Utcai bemutatóra is futotta az erőből.

Nyáresti korzó

A bronzérmes csapat.
zájukat ezen a megmérettetésen. A nemzeti tornaszövetségek nevezik be a csapatokat, melyeket 4 fős szakmai zsűri értékel. A FIG GFA elnök asszonya két évvel ezelőtt Helsinkiben kérte fel a magyar
csapatot, hogy feltétlenül vegyenek részt
a norvégiai versenyen.
A hangulat fantasztikus volt, mindenki drukkolt a másik csapatnak, biztatták
egymást, gratuláltak, együtt táncoltak,
játszottak, workshopon vehettek részt.
Nem ellenfélként, hanem barátként tekintett minden csapat a másikra. Lenyűgöző volt, hogy gyermektől az idős csapatokig mindenki hatalmas odadással és lelkesedéssel mutatta be produkcióját. Voltak kis kínai tornászok, svájci szertornászok, olasz ritmikus gimnasztikások, idős
ausztrál nyugdíjas sportolók, német akrobaták, angol down-kóros gyermekek is. A
résztvevőknek lehetőségük nyílt az ös�-

szes versenyszámot végignézni, bemutatózhattak két norvég városban, részt vettek egy Viking workshopon, jógázhattak
és mozizhattak a tengerparton, ahol strandolni és játszóterezni is lehetett. A versenyszámok alatt flashmobot táncolt a közönség és a VIP szektorban ülők is. Csodálatosan összetartó ez a tornaközösség,
egy nagy család, ahol mindenkitől szeretet kaptunk. Több nemzet vezetőségével
sikerült kapcsolatot teremteni és szakmai
beszélgetést folytatni, tapasztalatot szerezni. Óriási élményekkel tértek haza a
sportolók és az edzők. Hálásan köszönjük
a drukkolást mindenkinek és a támogatóknak a Magyar Torna Szövetségnek, Tiszaújváros önkormányzatának, a Tiszaújváros Jövőjéért Alapítványnak, a PKDSZ
szakszervezetnek és a Tiszaújvárosi Gimnasztrádáért Alapítványnak, hogy lehetővé tették a csapat részvételét.
Edzők: Haisz Vanda (a magyar delegáció vezetője), Madár Éva, Bárócz Katalin, Kopcsó Józsefné.
Sportolók: Bárócz Réka, Balogh Flóra, Bárdos Dóra, Bodnár Bettina, Bodnár Brigitta, Bujtor Tamara, Czank Regina, Fedor Eszter, Gulyás Emma, Kalmár
Zsófi, Kapczár Noémi, Kavicsánszki Olívia, Kiss Petra, Lükő Nikolett, Molnár Tímea, Nagy Helga, Nagy Nelli, Nagy Stella, Orliczki Petra, Puskás Korina, Rácz Cintia, Szabó Orsolya, Szikszai Petra,
Szilvási Adrienn, Vámosi Kincső, Vincze
Mercédesz.
Kísérők: videós és zenei szerkesztő:
Bencze Attila, fotós: Polonkai Gizella,
stylist: Bodnár Zoltánné.
Haisz Vanda

Inkák a Dísztó partján

A Herencias dél-amerikai indián zenei együttes fellépésével nyitott az idei Nyáresti korzó rendezvénysorozat a
Dísztó partján, szombaton.
A Herencias második alkalommal volt a
Nyáresti korzó vendége, idei meghívásukat tavalyi sikerükkel indokolták a szervezők, a Derkovits Kulturális Központ
munkatársai. Jó döntés volt, az Életfa
előtti lépcsősor most is „teltházas” volt és
az árnyat adó fák alatt is sokan élvezték
a különleges zenei világot, a hol vérpezsdítő, hol andalító dallamokat. Többen - s
nem csak gyerekek - táncra is perdültek.
Az együttes inka ősökkel büszkélkedő tagjai
ismételten bizonyították, hogy nekik mindegy, hogy nagy színpadon vagy egy utcasarkon – jelen esetben egy tóparton – kell zenélniük, énekelniük, a legfontosabb az számukra, hogy ahol csak járnak, terjesszék, népszerűsítsék szülőföldjük, a dél-amerikai indiánok kultúráját, muzsikáját.
A csapat frontembere, szóvivője, a perui születésű Richard Rivas 1988-ban érkezett hazánkba, mint ösztöndíjas diák, s
ahogy mondani szokás, itt ragadt. A zenekar másik két tagja, a Tigse testvérpár,
Marcelo és Enrique egy koncert révén került Magyarországra, s mivel szükségük

Mindegy, hol zenélnek, őseik kultúráját népszerűsítik.
volt egy tolmácsra, az élet hozzájuk so- hány perc erejéig megfeledkeznek mindorta Richard Rivas-t, és hármasban foly- dennapi gondjaikról. Tapasztalatuk szetatták életüket hazánkban. Szenvedélyük rint a magyar emberek nagyon fogadókéaz utcazenélés, amit egyfajta küldetés- szek, mindenütt érdeklődéssel figyelik a
ként fognak fel.
produkciójukat. Így volt ez TiszaújvárosÉs hobbinak, mivel mindenkinek meg- ban is. Lehet, hogy jövőre ismét találkovan a maga pénzkereső munkája, vállal- zunk a szimpatikus inkákkal?
kozása. Fontosnak tartják a muzsikálást, Mindenesetre augusztus 12-én a szintén
hogy általa is hirdessék a békét. Úgy vé- érdekes muzsikát, az etnofolk zenét játlik, a tudatformálásban is jelenthet né- szó Zivatar zenekar lesz a Nyáresti korzó
mi segítséget a muzsikájuk, és jól jön a vendége a Dísztó partján.
mai rohanó világban, ha az emberek néf.l.

Önkormányzat/Hirdetmények
2017. augusztus 3.
a Tisztelt Lakosságot, hogy
Hirdetmény biztonsági elemzés közzétételéről Értesítjük
Dr. Juhos Szabolcs jegyző
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Alsóküszöb értékű veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzem neve, működési helye:
Messer Hungarogáz Kft. (székhely: Budapest, Váci út 117., a továbbiakban:
Üzemeltető)
Levegőbontó Üzem (telephely: 3581 Tiszaújváros, TVK-Ipartelep 2117/4 hrsz.)
A veszélyes tevékenység rövid leírása:
A Messer Csoport tevékenysége jelenleg
Európa és Ázsia 34 országára terjed ki. A
társaság központja a németországi Frankfurtban található. A Messer Csoport több
mint 5 ezer munkavállalót foglalkoztat.
A Messer Hungarogáz Kft. jogelődei révén több mint 100 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, a műszaki technikai
színvonal fejlesztésével új eljárások, korszerű eszközök bevezetésével kívánja a
magyar gazdaság palackozott és cseppfolyós ipari gázigényeit kielégíteni.
A kft. szállítási programja az ipari gázok
tekintetében nitrogént, oxigént, hidrogént, argont, széndioxidot, acetilént, különböző összetételű gázkeveréket tartalmaz. Az ipari gázokkal való ellátás a gáz

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

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

Villanyszerelő karbantartó munkakör
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit
Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/E.)
pályázatot hirdet villanyszerelő karbantartó munkakör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, három hónapos próbaidő kikötésével, 1 év határozott időre szóló alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- Villanyszerelői végzettség (szakmunkás
vagy szakközépiskolai végzettség)
- Hasonló munkakörben eltöltött minimum 3 év szakmai gyakorlat
- Büntetlen előélet
Előnyt jelent:

- B kategóriás jogosítvány
- Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló végzettség
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget, szakképzettséget
igazoló oklevél másolatot
- Jogosítvány másolatot
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- A Társaság karbantartási feladataiban
szereplő épületek, ingatlanok elektromos
hálózatának és a hálózathoz tartozó berendezések, eszközök javítása és karbantartása.

Bér megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje:
2017. augusztus 08.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
(3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/E) címezve, illetve elektronikusan a varosgazda@
tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Figeczky Rita személyügyi ügyintézőnél 49/540-636.
Kerékgyártó István
ügyvezető

Dietetikus munkakör
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót az alábbi
munkakör betöltésére:
DIETETIKUS
(részmunkaidő heti 20 óra, határozatlan
időre történő foglalkoztatásban)
Munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- főiskolai végzettség dietetikus
- büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

Jelentkezési anyag tartalma:
- részletes szakmai önéletrajz
- szakképesítést igazoló okiratok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a
pályázat tartalmát a bíráló bizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:
- illetmény a KJT szerint
- beérkezési határidő 2017. augusztus 31.

- az elbírálás határideje 2017. szeptember 5.
- az állás betölthető: elbírálás után azonnal
- a jelentkezés benyújtása postán:Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 3580.
- kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
azonosító számát: 50211/2017 , valamint
a munkakör megnevezését: dietetikus
Nagyné Kántor Judit főigazgató

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
AUGUSZTUS

Helye

Ideje

Kinek a részére

08. kedd

Tiszavirág Idősek Klubja

7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30

Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés

09. szerda

Kazinczy Ház I. em. 73/1.

07.00 - 16.30

Óvodás gyerek és alkalmazott

14. hétfő

Tisza-parti Szabadidő Ház

11.00 - 12.00

Szociális étkezők

15. kedd

Gondozóház

10.00 - 11.00

Szociális étkezők

16. szerda

Őszirózsa Idősek Klubja

7.30 - 8.00

„Esély” Napközi Otthon

Őszirózsa Idősek Klubja

10.30 - 12.00

Szociális étkezők

17. csütörtök

Tiszavirág Idősek Klubja

9.00 - 12.00

Szociális étkezők

21. hétfő

Tiszaszederkényi Idősek Klubja

10.30 - 12.00

Szociális étkezők

22. kedd

Központi Étterem

09.00 - 12.00

Szociális étkezők

23. szerda

Központi Étterem

10.00 - 12.00

Szociális étkezők

28. hétfő

Tiszavirág Idősek Klubja

7.30 - 12.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés
megrendelés

Hunyadi iskola

08.00 - 11.00

Alkalmazotti étkezők

Széchenyi iskola

08.00 - 11.00

Alkalmazotti étkezők

Gondozóház

10.00 - 11.00

Szociális étkezők

Központi Étterem

12.00 - 13.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés
megrendelés

Kazinczy Ház I. em. 73/1.

07.00 - 16.30

Óvodás gyerek és alkalmazott

29. kedd

30. szerda

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

2017. augusztus 9-én (szerdán)
13.00 órától 15.00 óráig
ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes
bejelentés alapján történik, negyedórás
beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-014-es
telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Jézsó Gábor az 1. sz. választókerület
képviselője
2017. augusztus 07-én (hétfő)
16.00 órától Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház)
2017. augusztus 08-án (kedd)
16.00 órától Tisza-part városrészben
(Tisza-parti Szabadidőház,
Neumann J. út 1.)
fogadóórát tart.
Polgármesteri Hivatal

Egészségügyi
ügyvitelszervező munkakör
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót az alábbi munkakör betöltésére:
EGÉSZSÉGÜGYI ÜGYVITELSZERVEZŐ
(teljes munkaidőben, határozatlan időre történő foglalkoztatásban)
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- egészségügyi főiskolai végzettség, egészségügyi szervező/
ügyvitelszervező szak
- büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
A jelentkezési anyag tartalma:
- részletes szakmai önéletrajz
- szakképesítést igazoló okiratok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bíráló bizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint.
- Beérkezési határidő 2017. augusztus 21.
- Az elbírálás határideje 2017. augusztus 28.
- Az állás betölthető: 2017. szeptember 11.
- A jelentkezés benyújtása postán:Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 3580.
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát:
50213/2017 , valamint a munkakör megnevezését: egészségügyi ügyvitelszervező.
Nagyné Kántor Judit főigazgató

Nevelőtanári állás
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ álláshelyet hirdet a fenntartásában működő Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégium Középiskolai Kollégiumába kollégiumi nevelőtanár munkakör betöltésére.
A részletekről a www.kozigallas.gov.hu weboldalon található
információ.
A pályázat benyújtásának határideje 2017. augusztus 04.
A kollégiumi nevelőtanár munkakör betöltésével kapcsolatos
tudnivalókról Erdélyi Lajos intézményvezető nyújt tájékoztatást
a +36 49 540 096-os telefonszámon.

Szelektív begyűjtés

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz
menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros, Tiszaszederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött hulladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok)
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató
a 32. héten, 2017. augusztus 9-én (szerdán) végzi el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Tokaji Edit
a 4. sz. választókerület képviselője
2017. augusztus 9-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

Állásajánlatok

2017. augusztus 3.

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

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

Szakács munkakör

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

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

9. oldal

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

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

Konyhalány munkakör

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

Konyhalány munkakör

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

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

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

2017. augusztus 3.

A Tiszaújvárosi Krónikában

Villanyszerelő
és nehézgépkezelő szakmunka
azonnali munkakezdéssel,
versenyképes fizetéssel.
(A szállást, utazást a cég állja.)
Nem helybeliek jelentkezését is várjuk.
Jelentkezés: 06204799542-es telefonszámon,
majd személyesen Törökbálinton
központi irodánkban .

Eladó az apartmanház

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

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

Parkgondozó munkakör

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/E.) pályázatot hirdet 2 fő parkgondozó munkakör betöltésére a Munka Törvénykönyve
szerinti jogviszony keretében, három hónapos próbaidő kikötésével, 1 év határozott
időre szóló alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- 8 általános iskolai végzettség
Előnyt jelent:
- B kategóriás jogosítvány
- Gépkezelői jogosítvány 37 Kw teljesítményhatár feletti traktorra
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget igazoló oklevélmásolatot
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Kertészeti, parkgondozási munkálatok
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 08.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580
Tiszaújváros, Tisza út 2/E.) címezve, illetve elektronikusan a varosgazda@tujvaros.
hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-636.
Kerékgyártó István ügyvezető
Bútorozott 42 nm-es
lakás kiadó.
Érd.: 06-30/892-0657,
06-49/610-108

Tiszagyulaházán eladó rendezett családi ház.
Műanyag ablakok, ajtók, 3 féle fűtési rendszer (villany, gáz, vegyes). Igény szerint teljes berendezéssel együtt.
Irányár: 4,5 M Ft.
Érdeklődni: 06-30/28-66-934

Sport

2017. augusztus 3.

Kajak-kenu

Ezüstös
világbajnokság

Bianka és Giada a dobogón.
Az elmúlt hétvégén tartották a romániai Bascovban az év legfontosabb utánpótlás versenyét, az
ifjúsági- és U23-as világbajnokságot.
Bragato Giada női kenu párosban 200 és 500 méteren indult,
míg Erős Patrik K2 1000 méteren, és K4 500 méteren versenyzett, Magyarországot, és a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és
Sárkányhajó Egyesületet képviselve, egyebek mellett egy-egy
ezüstérmet szerezve.
Az előfutamok után Patrik és Giada is minden számban a döntőbe jutott.
- A páros előfutam nem esett túl jól, nagyon „első pályás”- ra”
sikerült. A középfutam véleményem szerint már jól sikerült, az
Európa-bajnoksághoz hasonló volt a taktikánk, a cél hogy minden pályánk egyre erősebb legyen - nyilatkozta Patrik a középdöntőt követően.
Nem is alaptalanul, hiszen a páros döntőjében - Kós Benedekkel egy hajóban -, az erős ellenszél mellett csak egyetlen ellenfelük volt, a német egység. Őket, bár az egy kilométer végére meg
tudták közelíteni, de beérni nem, így a nagyon szépen csillogó
ezüstérmet szerezték meg. A négyesek 500 méteres futamban is
kiválóan szerepeltek, alig lemaradva a dobogóról a korosztályos
világbajnokság negyedik helyén végeztek.
Giadáék 200 méteren elő- és középfutam után jutottak a döntőbe, ahol tisztes helytállás után a kilencedik helyen végeztek.
A slusszpoén azonban a végére maradt, hiszen az 500 méteres
számban Nagy Biankával párban a dobogó második fokára állhattak, kevesebb, mint egy másodpercre lemaradva az első mögött.
- Talán még az első kínaiakat is megfoghattuk volna, ha a rajtunk jobban sikerül - fogalmazott a versenyt követően Bragato Giada.
Magyarország a korábbi évek hagyományainak megfelelően ezúttal is az utánpótlás világbajnokság legeredményesebb nemzete lett, 7 arany-, 8 ezüst- és 3 bronzérmet szereztek sportolóink.
borza

Labdarúgás

Kétszer is gólzápor a hőségben
Újabb két felkészülési mérkőzést játszott az FC Tiszaújváros. A múlt szerdai találkozón hazai pályán alaposan
lelépte a Tállya csapatát, míg
szombaton a Diósgyőr második csapatával játszott egy
gólgazdag döntetlent.
Szerdán közepes iramú, de helyenként
lendületes, nagyon sportszerű edzőmérkőzésen a TFCT sokkal frissebben mozgott. Az adódó helyzeteket nagyobb százalékban sikerült kihasználni, ennek is
köszönhető a magabiztos győzelem.
Termálfürdő FC Tiszaújváros Tállya 7-0 (2-0)
Sportcentrum, 50 néző
TFCT gólok: Balogh és Nagy D. 2-2,
Hussein, Márton, Nagy R.
TFCT: Tóth, Balogh, Márton, Fodor, Illés, Kovács, Bussy, Nagy R, Hussein, Lipusz, Turcsik,
Cserék: Herceg, Nagy D, Orosz, Dajka,
Bucz.
Hiányzók: Nagy P, Lukács, Horváth, Pap,
Kerekes, Péter, Száraz.
Tállya: Tarr, Sztankovics, Bihari, Paranai, Horváth N, Irhás, Minczér, Horváth
B, Mihálszki, Polényi, Kovács Sz.
Cserék: Hegedűs, Ondó, Balogh R, Lakatos.
Az utolsó előtti edzőmérkőzesen döntetlent ért el csapatunk a jó erőkből álló
DVTK II. otthonában.

A Sportcentrum eseményei
Augusztus 4. (péntek)
Labdarúgás
16.00 TFCT- Tiszakeszi U17 edzőmérkőzés			
				Füves pálya
18.00 TFCT- Tiszakeszi U19 edzőmérkőzés			
				Füves pálya
Augusztus 5. (szombat)
Labdarúgás
17.00 TFCT-Fehérgyarmat edzőmérkőzés			
				
Centerpálya
Augusztus 6. (vasárnap)
Labdarúgás
17.30 Kazincbarcika SC-Vác FC bajnoki mérkőzés		
				
Centerpálya

Kell az erőgyűjtés, nehéz meccsek várnak a csapatra.
DVTK II. - TFC Tiszaújváros
3-3 (3-0)
Diósgyőr edzőközpont, 20 néző
TFCT gólok: Orosz, Kapacina 2.
TFCT: Herceg, Orosz, Márton, Fodor, Illés, Kovács, Balogh, Nagy R, Hussein,
Lipusz, Turcsik
Cserék: Tóth, Bussy, Dajka, Bucz, Kapacina
Hiányzók: Nagy D, Nagy P, Lukács, Horváth, Pap, Kerekes, Péter, Száraz
DVTK II.: Bukrán, Géringer, Tucsa, Orosz,
Bárdos, Szabó I, Szalóczy, Kitl, Bacsa,
Makrai

Kivárták a kis Papot
Kapacina Kevin és Pap Zsolt is a Termálfürdő FC Tiszaújváros mezében játszik a következő szezonban. (Utóbbiról
néhány hete még az a hír érkezett, hogy
a DEAC-nál folytatja karrierjét.) Velük
együtt 10 játékos érkezett, tehát 3 fővel
több a tervezettnél.
Kevin 20 éves támadó, aki az elmúlt szezonban a Balmazújváros NB II-es, első osztályba felkerült csapatának volt a
tagja. 13 mérkőzésen lépett pályára és 2
gólt szerzett.
Azt megelőzően a Nyíregyháza NB IIIas csapatát erősítette és 4 szezont töltött
a Honvéd Akadémián is. A felkészülés
alatt több NB II-es csapatnál is járt próbajátékon, de végül nálunk kötött ki és a
szombati edzőmérkőzésen két gólt szerzett.
Zsolt 6 évet töltött a DVSC utánpótlá-

Sportcentrum

Kós Benedek és Erős Partik az ezüst mellé egy 4. helyet is
szerzett a négyessel.

11. oldal

A két új szerzemény.
sában és édesapja nyomdokán került a
felnőtt csapat keretébe. 19 éves, inkább
védekező posztokon bevethető játékos.
Mivel az alapozás nagy részét kihagyta,
így jelenleg a lemaradásának ledolgozására kell koncentráljon, de remélhetőleg
hamarosan a csapat tagjaként láthatjuk
és hosszú ideig fogja majd erősíteni azt,
ahogy azt „PéZsé” is tette korábban.

Szurkolói ankét

A Football Club Tiszaújváros felnőtt
labdarúgócsapata szurkolói ankétot tart
2017. augusztus 04-én (pénteken) 19.00
órától.
Helye a Sportcentrum labdarúgó klubházának tárgyalóterme.
A találkozón az érdeklődők tájékoztatást kapnak a 2017-2018-as bajnoki évad őszi szezonjának felkészüléséről és átigazolási híreiről. Minden kedves szurkolót, sportbarátot, érdeklődőt
szeretettel vár a vezetőedző és szakmai
stábja.
Cs: Konyecsik, Galambosi, Molnár, Szabó II, Mertre
Az első félidő elején egy szép távoli gólt
szerzett a Diósgyőr, majd a középkezdés után kaptuk rögtön a másodikat, és
egy ajándék 11-est is, így 3 góllal húzott
el a hazai alakulat. Nagyvonalú és gyenge volt a játékvezetés, számtalan hibát vétettek, de ez jó lecke a bajnokságra, ahol
volt már hasonló tapasztalata - és vélhetően még lesz is -, a Tiszaújvárosnak.
Az első félidőben a középpálya közepén
játszó 3 játékos gyenge napot fogott ki.
A szélen vezetett támadások és a második félidős akarat viszont pozitívan értékelhető.
Már csak egy edzőmérkőzés van hátra,
augusztus 5-én hazai pályán a Fehérgyarmat ellen. A bajnoki rajton, augusztus 12én a Putnokot fogadja a TFCT.
borza

Versenyszezon előtti mérleg

A legtöbb sportág bajnokságában a nyár holtidény. Ez
persze nem azt jelenti, hogy
szünidőre mennek a sportolók, hiszen ilyenkor sokan
edzőtáboroznak.
Kedvelt edzőtáborhelyszín a tiszaújvárosi
Sportcentrum is. A bajnoki szezon kezdete előtt kérdeztük Gál Csabát, a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. ügyvezető-igazgatóját arról, hogyan telt ebből a
szempontból eddig az év.
- Ez egy jó átlagos évnek mondható - válaszolta. - Már januárban, februárban megkezdődött az edzőtáboroztatás A Ferencvárostól és Ukrajnából is érkeztek utánpótlás
csapatok.
Az év eleje ezen kívül a megyei labdarúgó szövetséggel közösen tartott rendezvényekről is szólt. Megyei teremlabdarúgó
tornát is szerveztek, de ugyancsak a szövetség jóvoltából tartották - már júniusban - a Grassroots tábort.
- Ennek keretében 230 gyerek vett részt
edzőtáborban - mondta Gál Csaba -, de a
női röplabda „B” és korosztályos válogatott, valamint egy amerikai csapat is nálunk edzőtáborozott.
És ezzel még nincs vége. A napokban egy

Így kell járni, úgy kell járni - lengyel utánpótlás módra.
lengyel labdarúgó utánpótlás edzőtábor a létesítményben. Elég csak a Sportfeszzajlik egy héten át, utána a Kisvárda NB tivált és a sport napköziket említeni. Ez
utóbbiból augusztus 7-től lesz még egy
I-es kézilabdacsapata érkezik.
- A nyári edzőtáborokat a Csata DSE zár- turnus, amire még lehet jelentkezni. A köja majd - mondta az ügyvezető-igazgató. - zelgő bajnoki idényre is készülnek, a labBudapestről utánpótlás korosztályban 52 darúgóknál, a kosarasoknál és a kézilabdásoknál is hamarosan indul a szezon.
kosaras lány jön majd trenírozni.
borza
Ezen kívül egyéb rendezvényt is tartottak

Rendezvény
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Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztivál
2017. augusztus 5. (szombat)

Főzőcsapatok karszalagjai
Értesítjük a főzőversenyre jelentkezett csapatokat, hogy a belépésre jogosító karszalagokat augusztus 3-án (csütörtök) átvehetik a Derkovits Kulturális Központban, nyitvatartási időben, valamint augusztus 4-én (péntek) 10.00 órától - 16.00
óráig és augusztus 5-én (szombat) 06.00 órától - 10.00 óráig
a Tisza-szigeten az Információs Pontnál.
Az átvételhez feltétlenül szükséges a nevezést igazoló kártya
megléte, kérjük, azt hozzák magukkal!
A szervezők

Autóbuszjáratok
a Tisza-szigetre
2017. augusztus 5.

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza-szigeten megrendezendő Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztivál rendezvényre ingyenes autóbuszjáratokat indítunk az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. közszolgáltató által az alábbi menetrend szerint:
Gyorsjárat (menetidő 10-15 perc):
Autóbusz-pályaudvarról indul: 9:30 – 23:30 óráig óránként,
utolsó járat 24:00 órakor indul.
Útvonal: Autóbusz-pályaudvar – Kazinczy út (Hotel) – Széchenyi út (Üzletsor) – Tisza-sziget bejárat.
Visszafelé a Tisza-sziget bejárattól a le és felszállás után azonnal indul: kb. 9:40 – 23:40 óráig minden egész órában. Az
utolsó járat 0:15 órakor indul.
Tiszaszederkény városrészt érintő járatok (menetidő 2025 perc):
Autóbusz-pályaudvarról indul: 9:00, 11:00, 19:00
Útvonal: Autóbusz-pályaudvar – Bethlen G. út – Rózsa út –
Szederkényi út – Bocskai út iskola – Bocskai út – Kossuth út
– Bajcsy Zs. út 37. – Bajcsy Zs. út 67. – Bocskai posta – Dózsa Gy. út (temető) – Tisza-sziget bejárat.
Visszafelé a Tisza-sziget bejárattól a le és felszállás után azonnal indul: 15:20, 19:20, 22:20, 23:20
Tisza-part városrészt érintő járatok (menetidő 20-25 perc):
Autóbusz-pályaudvarról indul: 10:00, 12:00, 20:00
Útvonal: Autóbusz-pályaudvar – Kazinczy út – Széchenyi út
(Üzletsor) – Tisza-part városrész – Tisza-sziget.
Visszafelé a Tisza-sziget bejárattól a le és felszállás után azonnal indul: 16:20, 20:20, 23:20.
A délelőtti órákban és a koncert befejezésének idején, illetve ha az igény olyan mértékű, akkor az autóbuszok felszállás
után azonnal indulnak, és folyamatosan fordulnak.
Az autóbusz-pályaudvarról a járatok a 8-as kocsiállásról indulnak.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztivál
2017. augusztus 5. (szombat)
PARKOLÁSI REND

Tájékoztatjuk a Tisza-szigeten megrendezendő Tiszaújvárosi
Halászléfőző Fesztiválra látogatókat, hogy a helyszínen és a
környező területeken az alábbi parkolási rend lesz:
A Tisza-szigeten a rendezvény helyszínén a regisztrált résztvevők és a fesztiválra látogatók ingyenesen parkolhatnak a
Sulymos utcában és a mellette kialakított területeken korlátozott számban. Amennyiben a Tisza-szigeten kialakított parkolók megtelnek, a Tisza Erőmű Kft. parkolójának kijelölt területein, valamint a Tisza-sziget előtti, jobb parti (a Tisza-part
városrészhez vezető) töltésszakaszon is parkolhatnak.
A kerékpárral érkezők számára a szigeten ingyenesen használható kerékpártárolók lesznek kialakítva.
Kérjük a rendezvényre látogatókat, hogy lehetőleg az ingyenes autóbuszjáratokat vegyék igénybe.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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