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Leállások 
a MOL Petrolkémia üzemeiben

Tisztelt Lakosság! 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MOL Petrolkémia Zrt. hama-
rosan megkezdi a 2019-es évre tervezett tisztítási, illetve kar-
bantartási munkálatait. Szabályozott körülmények között a 
leállások megkezdésével egyidejűleg a felgyülemlett szén-
hidrogének lefáklyázása is kezdetét veszi. 
Az alábbi időszakokban a leállás és a visszaindulás idején 
fáklyázási tevékenység várható. A fáklyázások biztonságos 
módon történnek, de esetenként erős fényhatással és némi 
hanghatással járhatnak.
Tervezett karbantartások időpontjai:   
• Olefin-1 üzem:  2019. 08. 24 - 2019. 10. 03
• LDPE-2 üzem:  2019. 09. 09 - 2019. 09. 17
• HDPE-1 üzem:  2019. 09. 05 - 2019. 09. 29
• HDPE-2 üzem:   2019. 08. 25 - 2019. 09. 01
• PP-4 üzem:        2019. 08. 11 - 2019. 08. 30
Megértésüket köszönjük!
Tisztelettel:

MOL Petrolkémia Zrt.

Lecsaptak a nyomozók

Vihar után újabb vihar

Özönvíz, kidőlt fák, letört ágak, áramszünet

Másfél héttel ezelőtt, vasár-
nap délután hatalmas men�-
nyiségű eső zúdult Tiszaúj-
városra, több mint 30 milli-
métern�i csapadék árasztot-
ta el az utcákat. A természet 
egy hét múlva megismételte 
önmagát. Sőt! Most vasárnap 
közel 50 milliméternyi csapa-
dékkal kellett megküzdeni.

A vasárnap reggel még csendes nyári napnak 
indult, azonban dél körül megérkezett a foj-
tó hőség, magas páratartalommal. A délutáni 
órákban pedig viharos erejű szél, az utcán és 
házak tetején kopogó jég, majd szűnni nem 
akaró, dézsából ömlő eső következett. A vi-
har miatt a város több területén is akadozott 
az áram-, kábeltévé- és internetszolgáltatás 
is. Ezen kívül városszerte kidőlt fák, gallyak, 
ágak akadályozták a közlekedést, veszélyez-
tették az emberek testi épségét. 
- A napok óta tartó esős időjárás miatt 
felázott a talaj, így egy ilyen erős szél 
könnyen kitépi a fákat a helyükről - tud-
tuk meg Kerékgyártó Istvántól a Tisza-
újvárosi Városgazda Nonprofit Kft. ügy-
vezető igazgatójától. - Főleg a gyengébb, 
hajlékony ágú, -törzsű fákat tépázta meg 
a viharos szél. Például a Szederkényi úton 
lévő olajfüzek is áldozatul estek a vasár-
napi időjárásnak. Ezen kívül a város több 
területén is tapaszaltunk fakidőlést, illet-
ve kisebb-nagyobb ágak letörését. Vasár-
nap kora este, a vihar csendesedése után 
Krajnyák László, a műszaki vezetőnk tíz 
munkatársunkkal együtt megkezdte a ká-
relhárítást. Bejárták a várost és a kidőlt 
fákat, letört ágakat, gallyakat eltakarítot-

ták az utakról, járdákról. Illetve a vízel-
vezető árkokban a rácsban felhalmozó-
dott szemetet kitakarították, hogy minél 
hamarabb utat nyissanak a nagy meny-
nyiségű víznek, amit közel másfél óra 
alatt sikerült elvezetni. A napokban a leg-
több feladatot a Tisza-szigeten lévő károk 
helyreállítása adja, hiszen a hétvégére, a 
Halászléfőző fesztiválra rendnek kell len-
nie. Három fa dőlt ki a szigeten, valamint 
számtalan letört ágat, gallyat kell eltakarí-
tanunk. A felgyűlt víz ugyan már itt is el-
szivárgott, viszont a sár megmaradt, főleg 
az árnyékos területeken.   
- A Tiszaújvároshoz tartozó működési te-
rületen összesen 32 káreseményhez hívták 
ki a Tiszaújvárosi Katasztrófavédelem Ki-
rendeltség tűzoltóit - tudtuk meg Macz Já-
nostól, a Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség tűzoltó ezredesétől. - A kör-
nyéken harminckét műszaki mentésből ti-
zenegy itt, Tiszaújváros területén történt. 
A káresemények többsége, amihez hív-
tak minket, a közlekedést akadályozó fa-
kidőlések, illetve villamosvezeték szaka-
dása, meghibásodása. Több esetben a la-
kosság abban kérte a segítségünket, hogy 
a pincékbe befolyt vizet ki kellene szivaty-
tyúzni. Ezeket a munkákat azonban nem 
tudtuk vállalni, így minden tulajdonosnak 
magának kellett ezt a problémát megolda-
nia. A viharban szerencsére személyi sé-
rülés nem történt. Fontos még megemlíte-
ni, hogy nagyban segítették a munkánkat a 
mezőcsáti önkéntes tűzoltók, akik a Tisza-
újvároshoz tartozó működési területen ti-
zenhat esetben segítettek a kárenyhítésben. 

(Képriportunk az 5. oldalon.)

 Felújítják 
a játszóteret

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019. július 31-én a kivitelező 
megkezdi a Munkácsy M. út 42-48. sz. épület mögötti játszó-
tér rekonstrukcióját.
A kivitelezés befejezésének várható ideje: 2019. október 10.
Kérjük, hogy a kivitelezés ideje alatt a munkaterület közelében 
fokozott figyelemmel közlekedjenek!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tiszaújváros hetilapja      2019. augusztus 1.      XXXVII. évfolyam, 31. szám

Rendet tettek. 

- A lezúduló csapadék sok feladatot 
rótt ránk, de szerencsére tudtuk kezel-
ni a helyzetet - nyilatkozta Dr. Fülöp 
György alpolgármester. - Kollégáim 
mindenben a lakosság rendelkezésé-
re álltak, szerencsére személyi sérülés 
nem történt, és komolyabb anyagi kár-
ral járó eset sem volt. A szakemberek 
- a Városgazda Kft munkatársai, vala-
mint a katasztrófavédelem -  a maguk 
területén gyakorlatilag két nap alatt 
megoldották a problémákat, nem csak 
a városban, hanem a Tisza-szigeten is, 
hiszen az egyik legkedveltebb rendez-
vényre, a Halászléfőző fesztiválra ké-
szülünk mindannyian, fontos, hogy a 
kulturált szórakozás feltételei adottak 
legyenek. Nyugodt szívvel mondha-
tom, hogy a fesztiválra minden szem-
pontból felkészültünk, garantáljuk, 
hogy mindenki biztonságban érezheti 
magát és családját.



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 Polgármesteri Hivatala l Hirdetésfelvétel: Tiszaúj-
városi Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Inform Média Lapkiadó Kft. Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyom-
dai munkák: Inform Média Lapkiadó Kft. Debrecen l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133

Egyházi hírek
Római katolikus

Kedden, csütörtökön, pénteken, szombaton 18.00 órakor, szer-
dán 8.30 órakor, vasárnap 11.00 órakor kezdődik a szentmise.
Keresztelők minden hónap 3. vasárnapján. 
Akinek születésnapja, névnapja, házassági évfordulója van au-
gusztus hónapban, jelezze a plébánián (ünnepeltek szentmisé-
je a hónap utolsó vasárnapján lesz).
Augusztus 2. első péntek, idősotthonokban élők és a bejelen-
tett idősek, betegek látogatása.
A plébániairoda nyitvatartása: kedden és szerdán 9.00 órától 
13.00 óráig, csütörtökön és pénteken 15.30 órától 17.30 óráig. 

Református
Tiszaújváros
Augusztus 4-én, vasárnap 11.00 órakor istentisztelet lesz. 
Tiszaszederkény
Augusztus 4-én, vasárnap 10.00 órakor kezdődik az istentisz-
telet.

Görögkatolikus

Pénteken 8.00 Szent Liturgia, 17.30 paraklisz. Szombaton 
8.00 Szent Liturgia, 17.30 vecsernye.
Templomunk főünnepét (búcsúját) vasárnap tartjuk. Az ünne-
pi szónok főtisztelendő Polyák Péter atya, mezőzombori paró-
kus, abaúj-zempléni kerületi esperes lesz. Mindenkit szeretet-
tel várunk a 11 órakor kezdődő Szent Liturgiára.
Hétfőn 17.30 vecsernye litiával, kenyér-, bor- és olajáldással. 
Kedden (augusztus 6. az Úr színeváltozásának ünnepe): 8.00 
utrenye, 17.30 Szent Liturgia. Szerdán 17.30 paraklisz.
Augusztus 17-én (szombat) zarándoklatot szervezünk Má-
riapócsra, majd dél körül továbbmegyünk Szatmárnémetibe. 
Érdeklődni a következő telefonszámokon lehet: 340-681; 30 
846 4428.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot augusztus 4-ig (vasárnapig) 
a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-
052), majd augusztus 5-től (hétfőtől) a Borostyán Gyógyszer-
tár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
                                           Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-15

Polgármesteri tájékoztatás

A Villa Sederkyn értékesítése
A képviselő-testület a 116/2018. (IX.27.) 
határozat 1.d./ pontjában felkért arra, 
hogy a Villa Sederkyn Apartmanház érté-
kesítését követően tájékoztassam a lakos-
ságot a helyi médián keresztül.
A Villa Sederkyn Apartmanház 1997-
ben épült fel Bogácson, melyben 12 db 
négyágyas, konyhával felszerelt apart-
mant alakítottak ki. Az épület a kor mű-
szaki követelményeinek megfelelő szín-
vonalon, de hőszigetelés nélkül, fa nyí-
lászárókkal létesült. Az alagsori vizese-
dés már az üzemeltetés kezdetén jelentke-
zett, melynek megszüntetésére időközben 
több intézkedés is történt, de ezt a problé-
mát nem sikerült megoldani. Az évek so-
rán bebizonyosodott, hogy az apartman-
ház mérete nem elegendő az üzletsze-
rű, gazdaságos üzemeltetéshez, melyben 
meghatározó szerepet játszott az erős sze-
zonális jelleg és a vendégigények meg-
változása. A nyári hónapokban átlagon 
felüli volt a vendégforgalom, a nyári idő-
szakon kívül viszont jellemzően hétvégé-
re korlátozódott a vendégek fogadása. A 
bogácsi magánszállások és vendéglátóhe-
lyek esetében általános tendencia, hogy 
az őszi-téli időszakban általában zárva 
tartanak, legfeljebb hétvégére korlátozó-
dik az üzemeltetés. 
Az apartmanház eredetileg önellátással 
fogadta a vendégeket, de az utóbbi évek 
megváltozott vendégigényeit nem tud-
ta kielégíteni, mivel étkezési szolgálta-
tás nyújtására nem volt alkalmas. Vizs-
gáltuk a vendégforgalom összetételét is, 
melyből megállapítható volt, hogy a ti-
szaújvárosi vendégek aránya az összfor-
galmon belül 2015-ben 24,2 %, 2016-ban 
21,3 % volt. A tiszaújvárosi lakosok ala-
csony arányban és ismétlődő vendégkör-
rel vették igénybe a Villa Sederkyn Apart-
manház szolgáltatásait, és ezen a Tiszaúj-
város kártya használatának bevezetése 
(50% kedvezmény) és a helyi médiákban 
folyamatosan megjelenő hirdetések sem 
segítettek. Fentiek miatt az apartmanház 
üzemeltetése veszteséges volt, a további 
üzemeltetéséhez szükséges jelentős beru-
házásokat és felújításokat más forrásból 
kellett volna finanszíroznia az üzemelte-

tő TiszaSzolg 2004 Kft-nek.
Többször kinyilvánítottuk, hogy élhető, 
fenntartható és versenyképes várost épí-
tünk és döntéseinket is ennek megfelelő-
en hozzuk meg. A város vagyonával (in-
gatlanok, ingóságok) is ennek megfelelő-
en gazdálkodunk, ezért a képviselő-testü-
let a 2016. októberi ülésén döntött arról, 
hogy a TiszaSzolg 2004 Kft. folyamato-
san jelentesse meg a pályázati kiírást a 
bogácsi Villa Sederkyn Apartmanház ér-
tékesítésére a helyi és az országos médiá-
ban. A TiszaSzolg 2004 Kft. ezt követően 
folyamatosan hirdette az apartmanházat. 
Több sikertelen pályáztatás után 2018 jú-
liusában három vételi ajánlat is érkezett.
Az ajánlatok kiértékelését követően a Ti-
szaSzolg 2004 Kft. 2018 augusztusában 
forgalmi értékbecslést készíttetett, mely 
szerint az ingatlan becsült forgalmi érté-
ke nettó 138 millió Ft volt. 
2018 augusztusában a TiszaSzolg 2004 
Kft. műszaki szakértői véleményt is ké-
szíttetett az apartmanház műszaki állapo-
táról, melyből kiderült, hogy szükséges 
az alagsor további vizesedésének meg-
akadályozása, gondoskodni kellene az 
alagsori falfelületek helyreállításáról, az 
apartmanok fürdőszobáinak és a vizesb-
lokkoknak a teljes körű felújításáról, illet-
ve energetikai korszerűsítés keretében az 
épület hőszigetelésének elvégzéséről, a 
kazán- és nyílászáró csere megvalósításá-
ról. A teljes műszaki felújítás becsült költ-
sége a szakvélemény szerint meghaladta 
a 200 millió Ft-ot.
A képviselő-testület felhatalmazása alap-
ján a Polgármesteri Hivatal 2018 szep-
temberében kontroll forgalmi értékbecs-
lést készíttetett, mely szerint az ingatlan 
becsült forgalmi értéke nettó 126,4 mil-
lió Ft.
Az apartmanház könyv szerinti nyil-
vántartási értéke berendezési tárgyakkal 
együtt 103 millió Ft volt. 
Az ingatlan értékesítésére Tiszaújváros 
Város Önkormányzatának vagyonáról és 
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
41/2013. (XII.21.) önkormányzati rende-
let hatálya nem terjedt ki, viszont az eljá-
rási rendnek megfelelően ez alapján tör-

tént az értékesítési eljárás lebonyolítása. 
A képviselő-testület a 60/2014. (IV.24.) 
határozat 3./ pontjában arról döntött, hogy 
az ingatlanok értékesítése a forgalmi ér-
tékbecslés szerinti áron történjen, azzal, 
hogy a forgalmi értékbecslés szerinti ár 
nem lehet alacsonyabb, mint a könyv sze-
rinti érték. A forgalmi értékbecsléstől ala-
csonyabb áron kizárólag a képviselő-tes-
tület hozzájárulásával lehet a TiszaSzolg 
2004 Kft.-nek ingatlant értékesítenie.
A képviselő-testület a 2018. szeptemberi 
ülésén hozzájárult az apartmanház értéke-
sítéséhez a D-Gesztor Építő és Acélszer-
kezet Gyártó Kft. részére, amely nettó 
120 millió Ft-os vételáron vásárolta meg 
az ingatlant, mely összeget megfizette az 
eladó TiszaSzolg 2004 Kft. részére. Mi-
vel a vételár magasabb volt, mint a nyil-
vántartási érték, ezért az értékesítés nem 
okozott veszteséget a TiszaSzolg 2004 
Kft. részére. 
2019. június 12-én az ingatlan birtokba-
adása lezajlott. 2019. június 17-én a tu-
lajdonjog bejegyzése is megtörtént a ve-
vő részére.
Gazdasági döntéseinkkel arra törekszünk, 
hogy az értékesített tiszaújvárosi vagyon 
Tiszaújvárosért hasznosuljon, a tiszaújvá-
rosi lakosok érdekében. Ezt támasztja alá 
az is, hogy a képviselő-testület a 7/2018. 
(I.25.) határozat 2.c./ pontjában arról dön-
tött, hogy az ingatlanértékesítésből szár-
mazó bevételeket elkülönítetten kell ke-
zelni, és a képviselő-testület engedélyé-
nek megfelelően lehet fejlesztésre fordí-
tani.

Bráz György
Tiszaújváros polgármestere

2. oldal 2019. augusztus 1.Sokféle

Szerelem
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik augusztu-

si sorozatunk. A megfejtéseket egyben 

várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.hu 

címre, vagy postai úton a 3580 Tiszaúj-

város, Szent István út 16. címre.

Gazdaságtalan volt a működtetés. 



Melós vakáció

Munkával is töltik a nyarat
Szabadságra vágyik minden-
ki, főleg az egész évet végig-
robotoló felnőtt, termelő, szol-
gáltató társadalom. Kinek 
húsz, kinek harminc, vagy 
attól is több szabadnapja 
van, ami vajmi kevésnek tű-
nik, mert oly hosszú a nyár és 
olyan sok az az évi 250 mun-
kanap, amit 2019-ben „szab-
tak ránk”. Míg nekünk 20-
30 nap a munkamentes, sza-
badságra fordítható kere-
tünk, addig a diákoknak pont 
ugyanennyi lehet a vakáció 
ideje alatt vállalt diákmunka, 
ami önkéntes, viszonylag jól 
fizető, alkalmi vakációs jöve-
delem. 

16 éves kortól már lehet próbálkozni, be-
lekóstolni néhány hétre, hónapra, milyen 
is dolgozni, milyen is nem a szülőktől ka-
pott zsebpénzből élni, s a családi támo-
gatás helyett a saját zsebünkre dolgozni. 
Tiszaújvárosban és a környéken is sok le-
hetőség van. Kisegítő konyhai személyze-
tet kerestek több helyen, parkolókba diák 
őröket, ruházati üzletekbe, cukrászdákba, 
asztalleszedőket, áruházakba pénztároso-
kat, de az önkormányzat is hirdetett he-
lyi gyerekeknek háromhetes diákmunkát 
a város intézményeibe. Közülük látogat-
tunk meg néhány dolgos diákot. 
Jónás Alexandra a Miskolci Avasi Gim-

názium11. osztályát kezdi szeptember-
ben. A tiszaújvárosi lány a vakációt eddig 
csak pihenéssel, szórakozással töltötte, 
most azonban életében először dolgozik 
is a nyáron, három hétig. Az önkormány-
zat kínálta lehetőségek közül ő a tiszaúj-
városi rendelőintézetben kapott munkát.
- Én döntöttem úgy, hogy kipróbálom ma-
gam a munka területén, igaz csak egy rö-
vid időre, a vakáció ideje alatt - mond-
ja Alexandra. - Végül is belefér, hiszen 
amellett, hogy jövünk-megyünk a bará-
tokkal, strandolunk, bulizunk vagy éppen 
Miskolcra bemegyünk, elég sok idő ma-
rad tengeni-lengeni, így úgy gondoltam, 
miért ne áldoznék néhány hetet arra, hogy 
pénzt keressek.  A szüleim is örültek ne-
ki, amikor úgy döntöttem, hogy dolgoz-
ni fogok. Eleinte nem nagyon néztem utá-
na, hogy milyen lehetőségek vannak itt a 
városban, de amikor ezt megláttam, egy-
ből elhatároztam, hogy jövök. A rendelő-
intézetbe osztottak be, nagyon jól érzem 
itt magam, kedvesek velem a kollégák és 
az orvosok is. A betegirányítóban dolgo-
zom napi 6 órában, időpontot adok a be-
tegeknek, sorszámot osztok, és bármilyen 
információval szolgálok, ha kérdésük 
van. A betegekkel is jó a tapasztalatom, 
megértők és kedvesek velem, legalább-
is ezt tapasztaltam az elmúlt két hétben. 
Nem olyan fárasztó ez a munka, hiszen 
nyári szünet van és tudok pihenni is utá-
na, hiszen délután kettőtől már szabad va-
gyok, akkor telik le a 6 órás munkaidőm. 
Idén már biztos nem fogok máshol dol-
gozni, nem is keresem a lehetőséget, de 
jövő nyáron már biztos. Most, hogy be-
lekóstoltam, jövőre jön majd a folytatás. 

Egyébként azok közül a munkalehetősé-
gek közül, amit itt a városban kínáltak, 
bármelyiket szívesen elvállaltam volna, 
mindegyik tetszett, akár az óvoda, akár a 
Polgármesteri Hivatal, akár a Tiszaújvá-
rosi Humánszolgáltató Központ is jó lett 
volna. Örülök, hogy kipróbáltam magam. 
Tokai Dóra a Sportcentrumban dolgo-
zik, ott kapott nyári diákmunkát 6 órá-
ban. Reggel kel, mint suliidőszakban, ko-
ra délután végez, onnantól ismét vakáci-
ós diák. 
- 17 éves vagyok, ide járok az Eötvös 
Gimnáziumba, nekem is, mint sokunknak 
ez az első nyaram, hogy munkát vállaltam 

egy rövid időre - meséli utolsó munkahe-
tén Dóra. - Ez a három hét pont jó, se nem 
sok, se nem kevés, annyira elég, hogy ki-
próbáljuk magunkat, milyen is dolgoz-
ni, és arra is jó, hogy pénzt szerezhetünk. 
Engem leginkább a tapasztalatgyűjtés, ta-
pasztalatszerzés hozott ide a munka vilá-
gába, de persze jól jön majd az a 75.000 
Ft zsebpénz is, amit kapunk a háromheti 
munkánkért. Van még néhány hét a nyár-
ból, lesz hová költeni. A három hét nem 
olyan sok idő, ennyi szerintem bőven be-
lefér a vakációba. A Sportcentrumban va-
gyok napi 6 órában, reggel nyolctól dél-
után kettőig, általában takarítási, pako-
lási feladatokat adnak nekünk. Nagyon 
kedvesek, aranyosak velünk az itt dolgo-
zók. A pénz egy részét félre rakom, biz-
tos, hogy nem fogom egyből elkölteni, 
ha jönnek a születésnapok, vagy a névna-

pok, legalább tudok miből ajándékot ven-
ni a családnak és a barátoknak. Angolból 
nyelvvizsgázni fogok jövőre, ezt azért 
mondom, mert a tanulásba is fektetek né-
mi energiát, még ha nyár is van, úgyhogy, 
ha marad időm, akkor tanulok is. Külföl-
dön nem voltam most nyaralni, mentünk 
ide-oda a barátokkal, a családdal Egerben 
voltunk néhány napot, szóval tartalmasan 
telik a nyár. 
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pontban két fiú segédkezik, jól jön ez, 
főleg a nyári szabadságolások idején. A 
többségében női munkatársak között jól 
megvannak a fiúk, segítenek ott, ahol tud-
nak, élelmiszerosztás idején főleg elkel-
nek az erős kezek. Bélteczky Balázs és Ta-
kács Zoltán az intézmény két nyári diák-
munkása.
- Én már másodszor vagyok itt, ezen a he-
lyen, tavaly is itt dolgoztam néhány he-
tet. Örülök, hogy újra idekerültem, akkor 
is jól éreztem magam, jól teltek a dolgos 
napok. Nem szakadunk meg a munkában, 
de van feladat bőven, az élelmiszerado-
mány osztásában segédkezünk, az árupa-
kolásban és az előkészítésben - mondja 
Zoli, majd Balázs vesz át a szót.
 - Én elsőéves diákmunkás vagyok, leg-
inkább a pénzkereseti lehetőség miatt 
gondoltam, hogy áldozok néhány hetet a 
munkára a vakációból. Ketten vagyunk 
itt Zolival, három héten át minden hét-
köznap jövünk és hat órában itt segédke-
zünk. Tetszik, amit csinálunk, és jó, hogy 
még pénzt is kapunk érte a végén, amit a 
nyár hátralévő részében valószínűleg el is 
fogok költeni.

berta

Szigetelés, festés, nyílászárók

Nyári intézményi 
felújítások

Burkolatjavítás
a zeneiskolánál

Javában zajlanak a nyári intézményi felújítások. 
Ilyenkor zárva vannak az iskolaépületek, és lehet 
dolgozni az óvodákban, bölcsődében is. 

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ szakemberei au-
gusztus 31-éig végzik el a szokásos festési munkálatokat, idén a 
Kazinczy Ház, az Ezüsthíd Gondozóház, a Bóbita, Szivárvány 
és Tündérkert óvodák épületei szépülnek meg. De nem csak fes-
tenek, amit kell, ki is cserélnek. 
- Az Ezüsthíd Gondozóház konyháján a nyílászárókat műanyag-
ra cseréltük - mondta el Dombiné Erdélyi Judit, a Tiszaújvárosi 
Intézményműködtető Központ üzemeltetési igazgatóhelyettese 
-, öt irodában klímát szereltünk fel. Nagyobb munkálatok a Nap-
sugár bölcsődében zajlanak, két ütemben. Három terasz kapott 
új burkolatot, valamint a konyhai belső nyílászárókat cseréltük 
ki műanyagra, és a konyhai öltöző felújítására is lehetőség nyílt. 
A gondozóház és a bölcsőde felújítására összesen mintegy negy-
ven millió forintot fordítottunk. De ezzel még nincs vége, hi-
szen ősszel folytatódik a bölcsőde felújítása, ekkor három pavi-
lon vizesblokkjait és a személyzeti mosdókat cserélik majd ki - 
mondta. 
A július közepéig lezajlott távhőrekonstrukció érintette a bölcső-
deépületet és a Tündérkert óvodát is. Ennek a munkának már vé-
ge, de az óvoda nem csak belülről, kívülről is megújul, egy pá-
lyázat keretében. 
- Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támo-
gatása” című pályázatról van szó - mondta Vismeg Monika, a 
Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály osztályve-
zető helyettese. - Ennek keretében megvalósul a Tiszaújvárosi 
Napközi Otthonos Óvoda Tündérkert óvoda épületének utóla-
gos külső fal- és tetőfödém hőszigetelése, homlokzat színezése 
megközelítőleg 35 millió forint összegben, melyből a támogatás 
mintegy 16 millió forint, a további forrást Tiszaújváros önkor-
mányzata biztosítja. A kivitelezés május közepén indult, a befe-
jezési határidő augusztus 15. 

Fodor Petra
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A Tündérkert óvoda szigetelési munkálataira a mintegy 
20 millió forint önrész mellé 16 millió forintos támogatást 
nyert el az önkormányzat. 

A múlt héten megkezdődött a zeneiskola előtti útszakasz 
burkolatának javítása. A kivitelezés befejezésének várható 
időpontja augusztus 31.

A bölcsődében egyebek mellett három terasz kapott új bur-
kolatot. 

Alexandra jól érzi magát a munkahelyén. 

Balázs és Zoli nem szakad meg a munkában, de feladatuk van bőven. 

Jónás Alexandra a rendelőintézet betegirányítójában kapott munkát. 

Az ötven „álláshelyre” negyvennél is kevesebben jelentkeztek. 



Sikeres felvételizők

Nyolc óra munka, nyolc óra pihenés, nyolc óra szórakozás…

Irány az egyetem, irány a nagybetűs élet!

Alkotótáborozó művészeti csoportok

Múlt szerdán este egyetemi felvételis posztok özön-
lötték el a közösségi oldalakat. Ekkor váltak nyilvá-
nossá az idei ponthatárok, s derült ki, ki hol folytatja 
majd tanulmányait szeptembertől. Egy új, izgalmas, 
meghatározó fejezet kezdődik most a fiatalok életé-
ben, tele élményekkel, tanulással, új emberekkel. 

Juhász Fruzsina már középiskolai tanulmányait is Miskolcon 
végezte, a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumban. Három hely-
re adta be a jelentkezési lapját, mindet a Miskolci Egyetemre, és 
fel is vették az első helyen megadott szakra, a Gazdaságtudomá-
nyi Kar gazdálkodási és menedzsment szakára. 
- Nem szerettem volna Budapestre menni - mondja Fruzsina -, 
pedig 10. osztályos koromig nagyon oda vágytam. Azért válasz-
tottam végül a Miskolci Egyetemet, mert itt van a közelben, és 
úgy gondolom, hogy itt is megfelelő képzést nyújtanak majd 
számomra a Gazdaságtudományi Karon. Nagyon régóta vártam 
már, hogy egyetemista legyek, szerintem nem lehet összehason-
lítani a gimnáziumi élettel, hiszen itt már nem lesz akkora a szi-
gorúság, szabadabban élünk majd, magunknak intézzük a dol-
gainkat, nagyobb a felelősség. Albérletbe költözöm majd a ba-
rátommal, új világ lesz ez is. Várom azt is, hogy új embereket 
ismerjek meg, itt azt tanuljuk majd, amit szeretnénk. Az egye-
tem után is szeretnék Magyarországon dolgozni, úgy gondolom, 
hogy ezzel a diplomával nagyon sok helyen el lehet helyezked-
ni, kisebb és nagyobb cégeknél egyaránt. 
- Izgultál múlt szerdán, vagy számítottál rá, hogy felvesznek? 
- 402 pont volt a ponthatár, tavaly 440 volt. Várható volt, hogy 
kevesebb lesz, ugyanis a matek érettségi elég nehéz volt. Termé-

szetesen izgultam, de várható volt, hogy felvesznek, hisz elég 
jók lettek az érettségi eredményeim. 
Az országos diákolimpiai döntőben bronzérmet szerzett röp-
labda csapat egyik tagja, Oláh Mózes is a Miskolci Egyetemen 
folytatja tanulmányait mérnök-informatika szakon. 
- A sport nagy szerepet játszott a választásomban - mondja Mó-
zes -, fontos volt számomra, hogy tudjam folytatni a röplabdázást. 
Egyébként is a Miskolci Egyetemen erősebb a műszaki képzés, 
mint például Debrecenben és sok ott az ismerős is. Nem igazán iz-
gultam, hogy felvesznek-e, hiszen 403 pontom volt, a ponthatár pe-
dig 281 lett, szóval számítottam rá. Egyébként három helyre adtam 
be a jelentkezési lapomat, mindhármat Miskolcra. Úgy gondolom, 
az egyetemi élet picit nehezebb lesz, de azért sokkal szabadabb is. 
Igaz, más sportágban, de szintén Miskolcon folytatja majd a 
Phoenix-es Molnár Bence is. 
- Kereskedelmi és marketing szakra jelentkeztem - mondja Ben-
ce -, a Miskolci és a Debreceni Egyetemre. Azért ezt a szakot vá-
lasztottam, mert szerintem ebben nagy jövő van, később köny-
nyen el tudok majd helyezkedni, akár Tiszaújvárosban és kör-
nyékén is, de bárhol az országban. Legfőképp azért választot-
tam a Miskolci Egyetemet, mert közel van, így egyesületi szin-
ten tudom majd itthon, a Phoenix-nél folytatni a kosárlabdázást. 
Másrészt pedig az egyetemi csapat elég jó, tizenegy éve kosara-
zok, szeretném folytatni. Szeretnék kollégista lenni, de ha nem 
jön össze, akkor bejárok majd az egyetemre. A testvérem is ott 
tanul, és vannak felsőbb éves ismerőseim is, kíváncsian várom, 
hogy milyen is lesz az egyetemi élet. 

Fodor Petra

A Derkovits Művelődési Központ már több mint 
egy évtizede, minden nyáron egyhetes alkotótábort 
szervez művészeti csoportjai számára. Idén újra a 
balatonlellei Part Hotel falait töltötték meg „élet-
tel” - zenével, mazsorett koreográfiákkal és nép-
tánccal, csendes öltögetéssel és zümmögő varrógé-
pek zajával - a különböző korosztályokat képvise-
lő csoporttagok. 

A táborban a Derkovits Majorette Csoportok, a Guzsalyas és 
Szederke Díszítőművészeti Szakkör, a Tiszavirág Foltvarró Kör, 
a Derkovits Fúvószenekar és új színfoltként a Pántlika és Kis-
bocskor Néptáncegyüttes tagjai képviselték magukat.     
- Lehetőség volt a csoportok próbáinak, foglalkozásainak azonos 
időben, több helyszínen történő lebonyolítására - mondta Mátyás 
Zoltán, a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár igazga-
tója. - Alkotótáborunk célja minden alkalommal a szakmai mun-
ka erősítése. A fellépések, kiállítások, bemutatkozások sikere ér-
dekében elengedhetetlenül fontos az alkotótábor nyújtotta inten-
zív tréning, mely jelentős lendületet és motivációt biztosít a mű-
vészeti csoportok tevékenységének fejlődéséhez, a megmérette-
téseken, szakmai minősítőkön való sikeres részvételhez. Az okta-
tók, szakkörvezetők több évtizedes munkája garancia a szakmai 
munka minőségére. A csoportok a táborozás idején elsajátított új 
produkcióikat (zenekar, majorettek, néptáncosok) a nyári és őszi 
rendezvényeken, az itt készült alkotásokat (kézimunkaszakkörök) 
pedig szakmai programok alkalmával mutatják majd be. A tábor 
másik fontos feladata a csoportokon belüli, illetve a csoportok kö-
zötti összetartás erősítése. Szabadidős programok sorozata gon-
doskodott a jókedvről, kacagásról, a kemény munka utáni kikap-
csolódásról: retro jelmezbál, kvízjátékok, limonádés-filmvetítés, 

siófoki, tihanyi és egy hajókirándulás, bátorságpróba, a „lellei ba-
zársori barangolások”, valamint a mindennapi fürdőzés, mely né-
ha fogvacogással fejeződött ugyan be, de akkor is elmaradhatat-
lan volt. Kihagyhatatlan „fűszere” a táborozásnak a közös papri-
káskrumpli-főzés, a szilvásgombóc-készítés, valamint a szalon-
nasütés. Összességében egy jó hangulatú, szakmaiságában meg-
alapozott, a közösségépítés szempontjából is jelentős felkészítő 

tábor jött létre ismét, és bár az időjárás kevésbé volt kegyes, a  
jelmondat most is él: Jövőre veletek, ugyanitt! A tábor létreho-
zásában nyújtott segítségért köszönet illeti Tiszaújváros önkor-
mányzatát, Tógyer Gyulát, a Sziget csárda tulajdonosát, valamint 
a Derkovits Művelődési Központ megvalósításban résztvevő dol-
gozóit - tette hozzá az igazgató.

f.l.

Ösztöndíjasok, fizetősök

2019-ben az általános felvételi eljárásban összesen 112.034-
en jelentkeztek a felsőoktatásba, közülük ősztől 78.900-an 
kezdhetik el tanulmányaikat. Magyar állami ösztöndíjasként 
62. 239-en tanulhatnak tovább, 16.661 hallgatónak tandíjat 
kell fizetnie. A legtöbb jelentkezőt - összesen 5.864 hallgatót 
- idén is az Eötvös Loránd Tudományegyetem vette fel alap-, 
illetve osztatlan, nappali munkarendű, állami ösztöndíjas kép-
zésre. Az állami ösztöndíjas képzések közül a legalább 20 főt 
felvett szakok esetében a legtöbb pont (440) a Budapesti Mű-
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kará-
nak mechatronikai mérnöki szakára kellett.

A 10 legnépszerűbb alapszak

• gazdálkodási és menedzsment: BCE (magyar, Budapest) 
449,  BGE PSZK (magyar)   400,  ELTE 400
• kereskedelem és marketing: BGE 447, PTE 400, SZTE 402
• mérnökinformatikus: BME 402, DE 314, ÓE 282
• ápolás és betegellátás: SE (ápoló) 321, SZTE 280, DE 282
• turizmus-vendéglátás: DE 400, EKE (Eger) 400, PE 418
• gépészmérnöki: BME 360, ME 280, SZE 280
• óvodapedagógus: DE 280, AVKF (Vác) 283, ELTE 287
• gazdaságinformatikus: BCE 405, DE 324, ME 282
• pszichológia: DE 436, ELTE 447, PPKE 439
• pénzügy és számvitel: BME 402, BCE 430, BGE (Bp., ma-
gyar) 400
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Bence kosaras pályafutását is folytatni tudja egyetemi ta-
nulmányai mellett. Fruzsina régóta várta, hogy egyetemista legyen. 

Mózes választásában nagy szerepet játszott, hogy tovább-
ra is röplabdázhat. 

A szakmai munka erősítése mellett közösségépítésre is jó volt a tábor. 
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Ötven éve történt

Üzenet a XXI. századi gyerekeknek
Régi cikkeket kerestem Tiszaszederkényről, mert 
ahogy öregszem, néha rám jön ez a visszaemléke-
zős, meg retrós dolog. Régi újságok között turkál-
tam, amikor a számítógép kidobta, van egy cikk 
1969-ből, a Pajtás újságból. Mit keres Tiszasze-
derkény a Pajtásban - gondoltam, és elolvastam az 
írást. Egy tudományos-fantasztikus történet bon-
takozott ki, mely szerint négy tiszaszederkényi ál-
talános iskolás gyerek 1969 tavaszán elrejtett egy 
időkapszulát a Tisza-parton, az erőmű kémények 
árnyékában.

„ - A XXI. század úttörőinek szánt csapatüzenetet a nyárfától 
kétszázötven méterre helyezzük földbe - avatott titkukba Jancsi 
- egy szikla jelzi a rejtekhelyet. Rajta két évszám: 1969-2019.”
(Pajtás újság, 1969. március 20.)
A történet szerint az 1969-es üzenetért 50 évvel később majd 
egy űrhajóval jönnek a 2019-es gyerekek, és Tiszaújvárosban, a 
Városház téren több tízezer ember előtt fogják felolvasni a meg-
fakult levelet.
Űrhajóm még nincs, így autóval és telefonnal indultam el meg-
keresni a cikkben említett négy gyereket, hogy elmenjünk, és ki-
ássuk az üzenetet. Néhány hívás után kiderült, hogy az idézet-
ben szereplő fiú sajnos már elhunyt, de a három lány - Bárány 
Margit, Gyimes Zsófia, és Palincza Marika - még mindig itt lak-
nak a városban. Meg is beszéltem mindannyiukkal egy találko-
zót, és magammal vittem egy másolatot az újságból. Miután el-
olvasták a cikket, mindhárman csodálkozva mondták, hogy nem 
emlékeznek erre a dologra.
- Nem emlékszem rá. Azt hiszem, ez egy újságírói fogás volt, 
hogy keretbe foglaljon egy beszámolót arról, hogy milyen re-
mekül fejlődik a város. Nem tudom pontosan, hogy a neveink 
hogyan kerülhettek a cikkbe, mert az biztos, hogy a fényképek 
nem akkor készültek - mondta Gyimes Zsófia doktornő.
- Én sem emlékszem erre a kapszulára. Pedig azért ez egy olyan 
dolog, hogy ha magamtól nem is, de most, hogy beszélünk ró-
la, eszembe kellett volna jutnia - tette hozzá Palincza Marika.
- A cikket olvasva nagyon jó lehetett gyereknek lenni 1969-ben 
Tiszaszederkényben, mert minden épült, fejlődött. Ez tényleg így 
volt? Jó volt itt gyereknek lenni akkor?
Gyimes Zsófia: Nagyon jó volt. Boldog gyerekkor volt. Akkor 
ez a város még nagyon kicsi volt, tehát tulajdonképpen mi a vi-
déki gyerekek életét éltük. Rengeteget csavaroghattunk az erdő-
ben, a Sajó gáton, és jártunk az erőmű strandra.
- Palincza Marika: Nagyon szép gyerekkorunk volt, és ha le-
hetne, legalább egy napra, vagy egy hétre szívesen visszahoz-
nám a mi gyerekkorunkat a mai gyerekek számára. Hazamen-
tünk az iskolából, letettük a táskát, és már mentünk is le. Lent 
volt a találkozó a barátokkal. Beszélgettünk, és mindig kitalál-
tunk valami jót, amivel aztán gyorsan szaladt az idő. Szívesen 
segítettünk is, ha láttuk, hogy szükséges. Úgy gondolom most, 
hogy mi kis felnőttek voltunk, mert a játékaink sok esetben vala-
milyen hasznos cselekedetek voltak. Nagyon kevés idős ember 
volt akkor még a városban, de természetes volt számunkra, hogy 
segítsük őket a vásárlásban, a szatyorcipelésben, de még vizet is 
vittünk nekik, amikor a csőtörés miatt nem folyt víz a csapok-
ból. Jó volt itt gyereknek lenni, mert fiatal város volt. Minden 
családban hasonló korú gyerekek voltak, mindenki ismert min-
denkit, olyanok voltunk, mint egy kis falu, odafigyeltünk egy-
másra.
- Mi volt meg akkor a városból, melyik rész?
Gy.Zs.: Pontosan már nem tudom, hogy 1969-ben mi volt meg, 
de ahogy a gyerekkoromra visszaemlékszem, a kultúrház mellet-
ti park egy szedres volt. Az Árkád soron laktunk, ott a boltok még 
nem voltak meg, át lehetett járni, nem volt meg az üzletsor. A bolt 
a Május 1 úton - most Szederkényi út - az egyik házban volt. Ak-
kor már megvolt a Tiszagyöngye étterem, és a kettes iskola.
P.M.: A kettes iskola már megvolt. Mellette, a Tiszagyöngyé-
vel szemben a tér még nem volt parkosítva, mi úgy hívtuk, hogy 
gödör. Akkor építették az üzletsort. Az nagyon jó játszótér volt. 
Rengeteg homokvárat építettünk, és sokat bújócskáztunk ott.
- Szóval jó volt gyereknek lenni, de a gyerekek is jók voltak ak-
koriban?
Gy.Zs.: Szerintem alapvetően jók voltunk. Voltak fárasztóbb, 
meg huncutabb gyerekek akkor is, de nem emlékszem, hogy 
én olyan csínyekben részt vettem volna, amit nem szabad. Idő-
kapszulát nem ástam el, de palackpostát azt tudom, hogy dob-
tam a Tiszába, amit messzebbre szántam, de már Tiszapalko-
nyán kifogták.
P.M.: Jók voltunk, és összetartóak. Együtt voltunk, összetartoz-
tunk. Megvoltak a közösségek. Egy-egy gyerek több közösség-
hez is tartozott. Így esett meg, hogy egy hosszabb nap végére 
már egész komoly társaság gyűlt össze.
- Milyen volt egy tizenéves napja 1969-ben?
Gy.Zs.: Reggel elmentünk az iskolába - én nem ott ebédeltem, 
hanem otthon, mert nem voltam napközis -, és sok délutáni fog-
lalkozás volt. Jártam tornázni, volt irodalmi színpad, voltak jó 
délutáni elfoglaltságok iskolai szervezésben. Délutánonként pe-
dig összegyűltünk, és beszélgettünk.
P.M.: Este pedig, amikor besötétedett, és már nem lehetett bú-
jócskázni, akkor leültünk a padra, és beszélgettünk. Olyan ne-
héz volt fölmenni, emlékszem, amikor leszóltak, hogy Marika-
aa... akkor aztán húztuk egymást, hogy röptetik a pizsamát, meg 
hasonló dolgok. Az iskolában az udvaron körben áll egy kis-
lánykát játszottunk a szünetben. Kitaláltunk társas játékokat, de 
leginkább fogócskáztunk, bújócskáztunk, vagy körjátékokat ját-

szottunk, meg az adj király katonát. Mi ketten voltunk egyko-
rú lányok, együtt barátkoztunk, a korosztályunkban inkább fi-
úk voltak a házban. Úgyhogy, ha focizni kellett, akkor fociz-
tunk, ez nem volt probléma. Emlékszem egy aranyos történet-
re. Ültünk az iskolában, valamilyen óra volt, és egy tanár néni 
meg vagy 3-4 kisfiú bejöttek a terembe. Elmondták, hogy azért 
jöttek, mert ők most alakították meg az őrsüket, és ők fiúk, de 
nincsen fiú, aki az őrsvezetőjük lenne. Viszont ők látták az üz-
letsoron a nagylányokat focizni, és ők azt szeretnék őrsvezető-
nek, aki ott focizott. Nem tudták a nevünket megmondani, ha-
nem jártak a tanár nénivel osztályról-osztályra, és keresték azo-
kat a nagylányokat, akik a fiúkkal szoktak focizni.
- Mit lehetett itt csinálni a hétvégén, hová jártak a fiatalok?
Gy.Zs.: Sétáltunk a barátnőimmel, társasági életet éltünk. Az is-
kolában voltak programok, nyáron táborok. Nem éreztem úgy, 
hogy unatkozom, vagy hogy nincs mit csinálni. Egy kis elzárt 
világban éltünk, nem tudtuk mi hiányozhatna még. Az iskola ak-
kor kevésbé volt taposó, és felszabadultabbak voltunk, kevésbé 
görcsösek. Például gyakran mentünk sportversenyekre - akkor 
is, ha nem voltunk profik, akkor is elmentünk az úszóverseny-
re -, iskolarádiót csináltunk, irodalmi színpadot csináltunk, ami-
ben a tanárok mind támogattak minket. Színes élet volt, széle-
sebb körű, nem csak tanulás.
P.M.: 1969-ben a Derkó már megvolt. Az emeleten a tükörte-
remben minden hétvégén - vagy talán csak egy hónapban egy-
szer - volt bál. Pont az a korosztály vagyok, akinek nem volt 
bál az életében, mert amikor én voltam 14 éves, akkor a 18-20 
évesek jártak. Akkor volt a Hungária őrület, meg a bő szoknya. 
Rocky-t táncoltak, mi pedig néztük őket. Szonjáék - akkoriban 
így ismerte mindenki Zsófiát - a harmadik emeleten laktak az 
Árkád soron, és be lehetett látni a Derkó tükörtermébe, onnan 
figyeltük, ahogy táncolnak a nagyok. Aztán valahogy úgy ala-
kult, hogy amikor én lettem 18 éves, akkor meg már a kicsik jár-
tak táncolni. Akkor már nem bál volt, hanem diszkó. Szoktam is 
mondani, hogy engem valahogy elkerült a bál.
- Zene, koncertek nem hiányoztak?
Gy.Zs.: Emlékszem egy Szécsi Pál koncertre, ez már a Derkóban 
volt. A hátsó kijáratnál ácsorogtam én is autogramért, és odavol-
tam, hogy közelről láthatom azt a híres, szép embert. Voltak meg-
határozó élmények. Itt volt például Berek Kati színésznő - ő egy 
József Attila esttel jött. És az, hogy most gyermekgyógyász va-
gyok, ennek ebben döntő hatása van. József Attilának a naplójá-
ból mondott el részleteket - abból az időszakból, amikor már be-
teg volt -, és rám akkor ez olyan hatással volt, hogy eldöntöttem, 
ilyen emberekkel szeretnék foglalkozni, pszichológus leszek. Az-
tán azért lettem orvos, hogy később pszichológus lehessek. Végül 
gyermekgyógyász lettem, de egy gyerekkori kulturális élmény 
volt az, ami hatással volt aztán az egész életemre. 
P.M.: Egy másik szórakozási lehetőség volt a ringlispíl. Ez a 
mostani piactéren volt akkoriban, oda jött a körhinta, és hango-
san játszották a zenéket. Nagyon szerettük ezeket hallgatni, nem 
is nagyon körhintáztunk, hanem csak ott bandáztunk.
- Milyen zene volt 1969-ben, mit játszott a rádió?
Gy.Zs.: Apunak volt egy magnója - ami akkoriban még nem 
volt olyan elterjedt dolog - egy szalagos magnója, és emlék-
szem, hogy voltak zenei blokkok a rádióban. Ott ültem a magnó 
előtt, és felvettem azt, ami tetszett, de hogy akkor milyen szá-
mok voltak, nem emlékszem. Nem csak magyar számok voltak, 
játszottak külföldieket is. De fontos volt a zene, azt tudom, hogy 
mindig a szalagos magnó előtt ültem - ez is egy időtöltés volt -, 
amikor volt ez a műsor, és nyomkodtam a gombokat, vártam, 
hogy indítsam, vagy ne indítsam. Tánczenét hallgattunk. Akkor 
volt a Ki Mit Tud és a Táncdalfesztivál - Hungária, Illés, Koncz 
Zsuzsa, Zorán, Ambrus Kyri, Zalatnay Sarolta.
P.M.: Amikor bál volt, odahallatszott hozzánk a zene, és azt na-
gyon szerettük hallgatni. Rendes zenekar volt, zenekar játszott. 
Szerettük a Hungáriát, meg a külföldiekre is emlékszem, a Sár-

ga tengeralattjáróra a Beatlestől. A szomszédunkban egy olyan 
bácsi lakott, akinek volt harmonikája. Hétfőn, amikor nem volt 
tévéadás, akkor beült a konyhába és egész este harmonikázott. 
Volt, hogy mentem hazafelé, és szinte mindenkinél nyitva volt a 
bejárati ajtó, hogy jobban hallják a zenét. Mindenki örült, hogy 
hallja, ez volt a hétfői program.
- Az általános iskola elvégzése után sokan elköltöztek a város-
ból?
Gy.Zs.: Nem, itt maradtak a középiskolában. A középiskola 
után viszont szétszéledtünk, egyetemre, továbbtanulni.
P.M.: Amikor a középiskolát kezdtük, akkor épült meg az az épü-
let, amiben most is van a gimnázium. Előtte a hármas iskola volt 
a középiskola, az Árkád sor végén. Általános iskola is volt, meg 
középiskola is. A mi évfolyamunk volt az első ebben az épület-
ben, 1969-ben. Úgy kezdtük az évet, hogy ablakot tisztítottunk, és 
hordtuk a padokat. Csak ezek után kezdődött a tanulás.
- Voltak, akik visszajöttek?
Gy.Zs.: Akik egyetemre, főiskolára mentek, azok kevésbé. 
Aki nem ment továbbtanulni, az inkább maradt. Én sem akar-
tam visszajönni akkor. Nem tudom megmondani, hogy miért 
nem akartam visszajönni ide, de nem akartam. Nagyobb város-
ba akartam menni, mint a fiatalok általában. De mégis vissza-
jöttem, mert a körülmények úgy adódtak, és nem bántam meg.
P.M.: Vegyész voltam, és középiskola után elég sokan marad-
tak a városban, mert itt volt a vegyipar, tehát gyakorlatilag rög-
tön volt munkahely. Ahogy leérettségiztem, szeptembertől men-
tem dolgozni négy műszakban a TVK-ra.
- A Pajtás cikkben szereplő fényképen a fiún egy divatos beatze-
nész napszemüveg van, a lányokon viszont egy fejkendő…
Gy.Zs.: Ez volt a divat akkor, a rojtos kendő. Úgyhogy én itt na-
gyon divatos vagyok ezen a képen. Ez nem népi öltözet volt, ak-
kor mindenki ilyet hordott.
P.M.: Horgolt kendő volt. Ezt már szerintem mi horgoltuk ma-
gunknak, szerintem ez már az az időszak volt. Horgoltunk egy 
háromszögletű kendőt, rojtot csináltunk rá, és azt hordtuk.
- Tehát a Pajtásban az újságcikk nem valós történetről szól, az 
akkori 14 évesek nem üzentek 1969-ből 2019-be. Ha lehetett 
volna, mit írtak volna az üzenetbe?
Gy.Zs.: Nem vállalkozom bölcs üzenet megfogalmazására, in-
kább idézek. Abban az időben gyakran kellett Váci Mihályt sza-
valnom. Azért illik ide, mert már akkor felfedeztem, nagyon tet-
szett, és máig szól hozzám, tehát üzenhetem is a mai fiataloknak.
„És érezzék egy kézfogásról rólad,/hogy jót akarsz, és te is tisz-
ta jó vagy,/s egy tekintetük elhitesse véled:/szép dolgokért élsz 
- és érdemes élned.”
P.M.: Hogy mit írtam volna? - nem is tudom. Azt viszont egészen 
pontosan tudom, hogy amit akkor üzentem volna, az nem azonos 
azzal, amit ma üzennék. Nagyon sokat változott a világ 1969 óta - 
ami nem baj. Másként éltünk akkor. Természetes volt, hogy bandá-
zunk - a szó jó értelmében -, barátkozunk, együtt töltjük az időn-
ket, jól érezzük magunkat a lakóközösségünkben, az úttörőcsapat-
ban, az őrsökben, és a barátnőnkkel egyaránt. Mindig volt témánk 
a beszélgetésekkor, és találtunk elfoglaltságot is. Most úgy látom, 
hogy már az általános iskolás gyerekek is a téren nem beszélget-
nek egymással, hanem a telefonjaikat nyomkodják, és elragadtatva 
néznek valakit, aki kitalált valamit. Egészen biztos vagyok abban, 
ha nem lenne a telefonja, ő is kitalálna valamit, hogy értékesen tel-
jen az ideje, és jól érezze magát. Ha mindenképpen üzennem kell, 
talán azt üzenném - mint ahogyan az a már feledésbe ment reklám 
-, hogy azok a régi jó dolgok... Szóval őrizzük meg a mából a jó 
dolgokat a holnapnak, vigyük magunkkal. Igyekezzünk minél több 
mindent együtt megélni barátainkkal, figyeljünk egymásra. Még az 
is lehet, hogy ez a titka annak, hogy ne unjuk meg egymást, ne unat-
kozzunk, ha éppen nincs a kezünk ügyében a telefon. Jó volt emlé-
kezni. Jó, hogy tetszett jönni. Köszönöm.

Surányi P. Balázs
SuranyiPBalazs@gmail.com
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A Tisza TV műsora
Augusztus 1., csütörtök 

9:00 Egészség(L)esen válogatás
(A műsor a szerdai adás ismétlése.)

Augusztus 5., hétfő
18:00 Sporthétfő: a Tiszaújváros - Gyöngyös labdarúgó mér-

kőzés közvetítése felvételről
Augusztus 7., szerda

18:00 Halászléfőző fesztivál - Best of Triatlon Nagyhét
Augusztus 8., csütörtök 

9:00 A szerdai adás ismétlése

Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár

DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Derkó MiniGaléria
Tablók - a tiszaújvárosi nevelési intézmények végzős osztá-
lyainak tablóiból összeállított kiállítás
Látogatható: augusztus 21-ig

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
Varázslatos helyek Magyarországon - kamarakiállítás
Látogatható: augusztus 30-ig
Helyszín: a könyvtár földszintje
Augusztus 6. (kedd) 10.00 óra
Rajzolj és alkoss velünk! - gyermekfoglalkozás
Helyszín: a gyermekkönyvtár
Augusztus 8. (csütörtök) 10.00 óra
Barkácsdélelőtt - gyermekfoglalkozás
Helyszín: a gyermekkönyvtár
Augusztus 10. (szombat) 11.00 óra  
„Angolozó” társalgási klub
A beszélgetéseket Cziffra Ágnes és Edelényi Gábor angliszti-
ka szakon végzett diplomás bölcsészek vezetik
Helyszín: a könyvtár előadóterme

TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR
Augusztus 9. (péntek) 16.00 óra 
„Társas” délután
Játéklehetőség logikai és stratégiai társasjátékokkal, kártya-
játékokkal
Játékmester: Borsósné Doktor Éva könyvtáros

Nyáresti korzó

Krimiíró magyar skótdudás
Kéri György skótdudás volt 
az első vendége a Derkovits 
Művelődési Központ zenés 
Nyáresti korzójának. A mu-
zsikus a Tiszaújváros szelfi-
pontnál koncertezett. A kü-
lönleges hangszert bemutat-
ta, megszólaltatta és a dalok 
között zenetörténeti érdekes-
ségekről is mesélt. A koncert 
után pedig lapunknak.

- Emlékszik még rá, hol és mikor látott, 
hallott először skótdudá(s)t?
- Hatéves koromig szemetes ember akar-
tam lenni, viszont utána már egyből skót-
dudás, ennyire emlékszem, nem volt a 
kettő között semmi átmenet. Nem volt 
olyan, hogy itt, meg ott láttam egy skót-
dudást, aki olyan hatással volt rám, hogy 
azt gondoltam, majd az leszek, ez vala-
honnan csak úgy jött egyszer. 
- Gondolom, nem zeneiskolában tanult 
meg a hangszeren játszani?
- Persze, hogy nem, Skóciában tanultam. 
Fogtam magam, odamentem és meg-
tanultam és ez hét év kemény munkája 
volt. Szerintem ez az egyik leghosszabb 
idő alatt megtanulható hangszer. Szoktam 
mondani, hogy aki furulyázni nem tanul 
meg hat hónap alatt, az teljesen hülye a 

zenéhez és az hagyja is abba, a gitározás, 
az akár 8 hónap is lehet, de a dudálás az 
bizony keményebb dolog. A templomi or-
gonának a megtanulásához tudnám ha-
sonlítani, egyébként a kettő egymással 
testvér hangszer. 
- Hányféle dologra kell koncentrálni a 
hangszer megszólaltatása közben?
- A skótduda valójában egy egyszerű 
hangszer, mint a tégla, de mi van akkor, 
ha a tégla nem működik? Ennek a hang-
szernek a hangolás a lényege, számot ját-
szani bárki tud rajta, de behangolni nem 
tudja mindenki, az a nehéz. Ez minden 
nap valami hisztériát elő fog adni, olyan, 
mint a nő, nőből van és kezelni kell. Ma 
például párás volt a levegő, ehhez kellett 
hangolni, szóval van hangulata, hol ilyen, 
hol olyan.
- Most egy órát játszott, bírta volna to-
vább is tüdővel?
- Talán még néhány percig igen, de való-
jában füllel nem lehet bírni, az egy óránál 
tovább tartó dudálás már tiltva vagyon a 
seregben is, de persze tüdőben is erősnek 
kell lenni. 

- Sikerült itthon meghonosítania ezt a 
hangszert, vagy inkább külföldi színpa-
dokra hívják? 
- Teljesen vegyes, sok koncertem van itt-
hon is, hívnak mindenfelé, de kinti lehe-
tőségekben sem szenvedek hiányt. Most 
jöttem vissza Finnországból, ott nyolc 
koncertem volt, de még a nyáron itthon 
is leszek egy pár helyen. A skótdudás ott 
játszik, ahol akar, ahová hívják, ahol jól 
esik neki.

- Szólista, vagy zenekarral is játszik?
- Inkább az előbbi, de van, hogy zene-
karral is játszom, fúvósokkal, vonósok-
kal, sőt külföldön már voltam jazz és rock 
csapatokkal is. 
 - Mindent el tud vele játszani, vagy kor-
látozottak a hangszer adta lehetőségek?

- Nagyon kevés dolgot lehet rajta elját-
szani, én ma itt bemutattam egy viszony-
lag széles repertoárt, Rod Stewarttól a Ti-
tanic zenéjéig, mindegyikhez egy-egy ze-
nei kíséret, egy alap is volt. Vidám, mo-
solygósan előadott darabok voltak, de 
egyik sem könnyű.
- Az sem lehet könnyű, amit visel, a skót 
népviselet. Réteges, meleg, díszes, bár 
most szerencsére kellemes, szeles idő van. 
- Valóban elég meleg és súlya is van, de 
e nélkül nem lehet, nem is lennék hiteles, 
illúziórombolónak mondanám, ha népvi-
selet nélkül lennék. Eredeti skót a fellé-
pőruhám, kintről hoztam. Az első dudás-
kabátom úgy lett annak idején, hogy a 
szabó elszabta a Fat Jack méretét, aztán 
mondták, hogy a magyar dudásnak majd 
jó lesz, hát így lett az enyém.
- Skóciában gyakran megfordul?
- Igen, rendszeresen megyek oda, hiszen 
onnan szerzek be mindent ahhoz, amit 
csinálok, de a család fele is ott él.
 - Láttam a honlapján, hogy a művészet 
nem merül ki önnél a zenében, könyveket 
is ír.
- Igen, de kizárólag a skótdudálásról írok, 
olykor pedig belekeveredem a filmbe is, 
klipek erejéig. Egyszer egyébként kérték, 
hogy írjak krimit, mert jó tollam van, és 
mondtak hozzá egy szép összeget is, hát 
gondoltam írok krimit, de akárhogy ka-
nyarítottam a történetet, abba is valahogy 
mindig belekeveredett egy skótdudás, 
szóval rájöttem, hogy nem tudok másról 
írni.

berta

kronika@tiszatv.hu

Köszönet az alapítványnak
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete 
TIFO Baráti Klubja köszönetét fejezi ki a 
,,Tiszaújváros jövőjéért” Alapítvány Ku-
ratóriumának, hogy a számítástechnikai 
eszközökre benyújtott pályázatát elfogad-
va lehetővé teszi, hogy a klub laptopot, il-
letve nyomtatót vásárolhasson. 
Mai, felgyorsult világunkban az idősebb 
korosztály számára is nélkülözhetetlen a 
számítógép. Nagy előnye a 145 fős tag-
sággal rendelkező TIFO Baráti Klubnak, 
hogy mindössze 15 fő olyan tagja van, 

akit csak levelezés, illetve telefon útján 
tud elérni, a többi tagunk már mestere a 
számítógép-, illetve az internet használa-
tának, ezen keresztül tartjuk a napi kap-
csolatot.
A TIFO Baráti Klub eddig a klubveze-
tő régi asztali számítógépén bonyolítot-
ta a klubbal kapcsolatos ügyeket, levele-
zést a tagsággal, a nyomtatást baráti se-
gítséggel, illetve a Tiszaújvárosi Nyugdí-
jasok Egyesülete segítségével tudta csak 
megoldani.

Ezúton mondunk köszönetet a ,,Tisza-
újváros jövőjéért” Alapítvány Kuratóri-
umának, valamint a MOL Petrolkémia 
Zrt. vezetésének, hogy pályázatunk ered-
ményeként komoly anyagi segítséget tud 
nyújtani e két fontos eszköz beszerzésé-
hez.

Nagyné Balázs Éva
TIFO Baráti Klub vezetője

Varjas Lászlóné
Tiszaújvárosi Nyugdíjasok 

Egyesülete elnöke
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TÁJÉKOZTATÁS NYITVATARTÁS 
VÁLTOZÁSÁRÓL

Értesítjük kedves Látogatóinkat, hogy
2019. augusztus 31-ig

a Tiszaszederkényi Művelődési Ház, a Hamvas Béla Városi 
Könyvtár és a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár

 szombati napokon zárva tart.

A központi könyvtár (Tiszaújváros, Széchenyi út 37.) 
augusztus 5-ig zárva tart.

Nyitás: augusztus 6. (kedd) 10.00 óra
A könyvtári szolgáltatások ebben az időszakban     

a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtárban 
(Tiszaújváros, Bocskai út 33.)

vehetők igénybe.

A várostörténeti kiállítás a központi könyvtár épületében 
augusztus 31-ig szombaton és vasárnap is 

nyitva tart 11.00 – 19.00 óráig!
A belépés díjtalan.

(Bejárat az üzletsor felől!)
Július 22. és augusztus 5. között 

a tárlat csak hétvégén látogatható.
Szíves megértésüket köszönjük!

Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
Kép- és hangfelvételt, videót is készített a közönség. 

A szelfipontnál volt a nyáresti koncert. 

Kéri György hét év alatt tanulta ki a skótdudálás csínját-bínját. 



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Vendlerné Polyák Ilona

az 5. sz. választókerület képviselője
2019. augusztus 7-én (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.

              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Dr. Juhos Szabolcs jegyző

2019. augusztus 07-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
2019. augusztus 05-én hétfő) 

16.00 órától Tiszaszederkényben
(Tiszaszederkényi Szolgáltatóház)

2019. augusztus 06-án (kedd) 16.00 
órától a Tisza-parti városrészben

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

              Polgármesteri Hivatal

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

kok) házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 
2019. augusztus 8-án (csütörtökön) végzi el.

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

Közérdekű telefonszámok
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600

B-A-Z Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi 
Járási Hivatal (49) 795-026

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

(49) 341-244. (49) 341-168

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

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 
üzenetrögzítő rögzíti. 

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 rögzí-
tett bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a 

szükséges intézkedéseket. 

TÁJÉKOZTATÁS
a gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmények igénybevételéről

A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény, valamint a 431/2015. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 2016. január 1-jétől mó-
dosította a személyes gondoskodást nyúj-
tó gyermekjóléti alapellátások és gyer-
mekvédelmi szakellátások térítési díjá-
ról és az igénylésükhöz felhasználható bi-
zonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet gyermekétkeztetésre vo-
natkozó rendelkezéseit. Intézményünk az 
étkeztetési térítési díjkedvezmények (in-
gyenes/kedvezményes étkezés; szociális 
díjkedvezmény) igénybevételével kap-
csolatban az alábbiakról tájékoztatja a 
Tisztelt Lakosságot.
A 2019/2020-as tanítási/nevelési évre 
igénybe vehető normatív kedvezmény 
(ingyenes/kedvezményes étkezés):
Bölcsődei ellátás és óvodai nevelés ese-
tén ingyenes étkezésre jogosult a gyer-
mek, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül,
• tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy 
családjában tartósan beteg vagy fogyaté-
kos gyermeket nevelnek,
• családjában három vagy több gyerme-
ket nevelnek,
• nevelésbe vételét rendelte el a gyámha-
tóság, vagy
• családjában az egy főre jutó havi jöve-
delem nem haladja meg a kötelező leg-
kisebb munkabér (149.000 Ft) személyi 
jövedelemadóval, munkavállalói, egész-
ségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csök-
kentett, azaz nettó összegének a 130%-át 
(2019. évben 128.810 Ft).
A bölcsődei ellátás és az óvodai nevelés 
esetén az ingyenes étkezés megállapítása 
iránt nyilatkozatot kell benyújtani. 
1-8. évfolyamon nappali rendszerű isko-
lai oktatásban résztvevő tanuló:
1. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül, vagy
• gyámhatóság által nevelésbe vették.
2. Kedvezményes étkezésre (50%-os ét-
kezési térítési díjkedvezményre) jogosult, 
ha:
• családjában három vagy több gyermeket 
nevelnek, vagy 
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű 
iskolai oktatásban résztvevő tanuló: 
3. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• gyámhatóság által nevelésbe vették, 
vagy
• utógondozói ellátásban részesül.

4. Kedvezményes étkezésre (50%-os ét-
kezési térítési díjkedvezményre) jogosult, 
ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül,
• családjában három vagy több gyermeket 
nevelnek, vagy 
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
Szociális díjkedvezményre jogosult az a 
kérelmező:
• akinek gondozásában élő gyermeke ti-
szaújvárosi állami fenntartású közneve-
lési intézményben étkezést vesz igénybe, 
valamint
• tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik és 
életvitelszerűen lakóhelyén él, valamint
• akinek családjában az egy főre eső ha-
vi nettó jövedelme nem haladja meg a 
48.450 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő 
szülő esetén az 54.150 Ft-ot.
Személyi térítési díj megállapítására vo-
natkozó kérelmet kell kitöltenie minden 
olyan kiskorú gyermek, tanuló törvényes 
képviselőjének, illetve 18. életévét betöl-
tött fiatal felnőttnek, aki:
• a 2019/2020-as nevelési/ tanítási évben 
étkezést igényel bölcsődében, óvodában, 
általános iskolában, középiskolai kollégi-
umban, valamint középiskolai menzán és
• a kérelmező normatív, illetve egyéni rá-
szorultság alapján kedvezményre nem jo-
gosult.
Az 1-8. évfolyamon, illetve az 1-8. évfo-
lyamon felül nappali rendszerű iskolai ok-
tatásban résztvevő tanulónak, gondviselő-
nek az ingyenes/kedvezményes étkezés, a 
szociális alapú gyermekétkeztetési téríté-
si díjkedvezmény, valamint a személyi té-
rítési díj megállapítása iránt kérelmet kell 
benyújtania, melyhez csatolni szükséges a 
kérelemben megjelölt igazolásokat. 

A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:
- a TIK élelmezési csoportjánál (3580 Ti-
szaújváros, Kazinczy út 3.)
munkanapokon: hétfő, kedd és csütörtök 
8.00 – 16.00-ig, szerdán 8.00 – 17.00-ig, 
pénteken 8.00 – 14.00-ig
- a nyomtatvány letölthető:
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont honlapjáról www.tik.tiszaujvaros.
hu  
Az étkezési kérelmekkel kapcsolatosan 
információ kérhető az alábbi telefonszá-
mokon:
49/548-328, 49/548-306, 49/548-305
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása fo-
lyamatos, de amennyiben a 2019/2020-
as nevelési/tanév szeptemberétől igény-
be kívánja venni az ingyenes vagy ked-
vezményes étkezést, a kérelmet 2019. au-
gusztus 20-áig le kell adni. A szeptember 
1. után benyújtott kedvezményeket a be-
adást követő naptól állapítjuk meg.
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása sze-
mélyesen a Tiszaújvárosi Intézménymű-
ködtető Központban (Kazinczy Ház, Ka-
zinczy út 3. I.em. 73/1. iroda).
FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÜ-
KET, HOGY A TÉRÍTÉSI DÍJKEDVE-
MÉNYT, ILLETVE A NAPI TÉRÍTÉ-
SI DÍJAT MAXIMUM EGY TANÉV-
RE ÁLL MÓDUNKBAN MEGÁLLA-
PÍTANI. ÉTKEZÉSI IGÉNYÉT, VALA-
MINT KEDVEZMÉNYRE VONATKO-
ZÓ JOGOSULTSÁGÁT MINDEN TAN-
ÉV ELEJÉN ÚJRA BE KELL NYÚJTA-
NI. ELLENKEZŐ ESETBEN A TELJES 
TÉRÍTÉSI DÍJAT SZÁMÍTJUK KI.

Tiszaújvárosi Intézményműködtető 
Központ

Alkalmazotti és külsős 
étkezés

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja 
az intézmények alkalmazottait és a külsős étkezőket, hogy a 
2019/2020. nevelési/tanítási évre vonatkozóan új étkezési ké-
relmet szükséges kitölteni.
• A köztisztviselők, a nyugdíjas közalkalmazottak és köztiszt-
viselők, az önkormnyzati intézmények, az állami fenntartású 
köznevelési intézmények, valamint az önkormányzati tulajdo-
nú gazdasági társaságok dolgozói a Tiszaújvárosi Intézmény-
működtető Központba benyújtott kérelemre, az intézmény 
igazgatójának előzetes írásbeli engedélye alapján étkezhetnek.
• az étkeztetés az engedélyben megjelölt intézmény éttermé-
ben vehető igénybe. 
Engedélyezés után a nyomtatvány leadásával lehet az étkezést 
megrendelni az élelmezési ügyintézőknél. 
Az étkezési kérelmek formanyomtatványa 
• letölthető a www.tik.tiszaujvaros.hu 

• beszerezhető a térítési díjszedési napokon az élelmezési ügy-
intézőknél
• illetve a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ élelme-
zési csoportjánál 
(Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/4.
H: 7.20-16.00, SZ: 8.00-17.00 és P: 7.20-14.00)

Diétás étkezés
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az 
érintett szülőket, törvényes gondviselőket, hogy a 2019/2020. 
nevelési/tanítási évre vonatkozóan az eltérő táplálkozást 
igénylő étkezés biztosításához minden régi és új diétás étke-
zést igénylőnek kérelmet kell benyújtania. 
A kérelemhez érvényes szakorvosi igazolás csatolása szüksé-
ges. 

A kérelem benyújtásának címe: 
Kósa-Tóth Zoltán igazgató
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. 
Helye:
Molnár Judit
Kazinczy Ház 
3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/2. iroda.
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Lakossági gombavizsgáló
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Városközpon-
ti piac és vásárcsarnok területén a lakossági gombavizsgálat 
2019. április 3-ától újból nyitvatart.
Gombavizsgálat időpontja:
• Szerda 18:00 – 20:00 óra
• Vasárnap 18:00 – 20:00 óra

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
     üzemeltető

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, 
hogy évente egyszeri alkalommal iskolakezdési támogatásban 
részesülhet az a gyermek, illetve 23. életévét be nem töltött 
nagykorú személy, aki alap- vagy középfokú köznevelési in-
tézmény nappali tagozatán tanul, és családjában az egy főre ju-
tó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének a 300%-át (85.500 Ft-ot), egye-
dülállók esetén a 320%-át (91.200 Ft-ot), feltéve, hogy a nagy-
korú, illetve a gyermek és az egyik törvényes képviselője a ké-
relem benyújtását megelőzően legalább egy éve folyamatos ti-
szaújvárosi bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és a nagyko-
rú, illetve a gyermek és törvényes képviselője életvitelszerű-
en a tiszaújvárosi lakcímükön élnek. A támogatás összege ta-
nulónként 10.000 Ft.
A támogatás megállapításához csatolni szükséges a kérelem-
ben megjelölt igazolásokat.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
• Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége
(Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 
(Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
(Tiszaújváros, Bocskai utca 33.)

• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is: 
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2019. július 29-től 2019. 
szeptember 30-ig. 
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási határidő betartására.
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a 
Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztályán (I. em. 111., 113. és 115. iroda), valamint postai úton 
(3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.

Bráz György, polgármester

Tankönyvtámogatás 

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyel-
mét, hogy évente egyszeri alkalommal tankönyvtámogatás-
ban részesülhet az a köznevelési intézmény nappali tagozatán 
tanuló gyermek, illetve 23. életévét be nem töltött nagykorú 
személy, aki a hatályos jogszabályok alapján normatív ked-
vezményben, vagy ingyenes tankönyvellátásban nem része-
sül, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem ha-
ladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek 400%-át (114.000 Ft-ot), egyedülállók esetén az 500%-
át (142.500 Ft)-ot, feltéve, hogy a nagykorú, illetve a gyer-
mek és az egyik törvényes képviselője a kérelem benyújtását 
megelőzően legalább egy éve folyamatos tiszaújvárosi beje-
lentett lakóhellyel rendelkezik, és a nagykorú, illetve a gyer-
mek és törvényes képviselője életvitelszerűen a tiszaújvárosi 
lakcímükön élnek.
A támogatás mértéke a tankönyv ára, családok esetében jogo-
sultanként legfeljebb 6.000 Ft/tanuló, egyedülállók által ne-
velt gyermek esetében jogosultanként legfeljebb 10.000 Ft/
tanuló.
Nem jogosultak tankönyvtámogatásra azok a tanulók, akik 
normatív kedvezményben (tartósan beteg; a szakértői bi-
zottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzék-
szervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autiz-
mus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavar-
ral küzd; három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyerme-
ket nevelő családban él; nagykorú és saját jogán iskoláztatá-
si támogatásra jogosult; rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül, vagy a gyermekvédelmi gondoskodás ke-
retében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül), 
illetve ingyenes tankönyvellátásban (1-9. évfolyamos tanu-
lók) részesülnek. 
A támogatás megállapításához csatolni szükséges a kérelem-
ben megjelölt igazolásokat, valamint - annak megállapítása 
céljából, hogy a kérelmező tankönyvtámogatásra jogosult - a 
tankönyvek árát igazoló dokumentumot. 
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
• Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége
(Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 
(Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
(Tiszaújváros, Bocskai utca 33.)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is: 
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2019. július 29-től 2019. 
szeptember 30-ig. 
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási határidő betartásá-
ra.
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási idő-
ben a Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális 
és Sport Osztályán (I. em. 111. iroda), valamint postai úton 
(3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges. 

Bráz György 
polgármester

Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
pályázatot hirdet 

az alábbi munkakörök betöltésére:
vizuális kultúra - természetismeret - 

bármely szakos tanár
A jogviszony határozott idejű munkaviszony, teljes munkaidő-
ben. 
A munkavégzés helye: Tiszaújváros
A munkakör keretében ellátandó feladatok: 
Nevelés-oktatás a munkakörre a jogszabályban előírt feladatok 
ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjá-
nak és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasí-
tásainak megfelelően. 
A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó 
jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak. A munkavi-
szony tartalma a munkabér, a munkaidő és a pihenőidő vonat-
kozásában a közalkalmazotti jogviszonyhoz igazodik. 
Pályázati feltételek:
A jogszabályban előírt szakképesítés  

- büntetlen előélet
- teljes cselekvőképesség 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok 
- szakmai önéletrajz 
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- plébánosi ajánlás 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. szeptember 
01.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gál 
Benjáminné intézményvezető vagy Baráthné Éliás Tünde gaz-
dasági vezető nyújt, a 70/3832734 és a 30/9651536 telefonszá-
mokon és a tiszi.igazgato@gmail.com e-mail címen.
A pályázatok benyújtásának módja: 
- Postai úton: Tiszaújvárosi, Szent István Katolikus Általános 
Iskola
3580. Tiszaújváros, Rózsa út 12.
- Elektronikusan: tiszi.igazgato@gmail.com

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2019. augusztus

Augusztus Helye Ideje Kinek a részére
07. szerda Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvodák gyer-

mek és alkalmazott befizetés
08. csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés
12. hétfő Tisza-parti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők
14. szerda Őszirózsa Idősek Klub 7.30 - 8.00 Esély Napközi Otthon

Őszirózsa Idősek Klub 10.30 - 12.00 Szociális étkezők
Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők

15. csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők
21. szerda Központi Étterem 9.00- 12.00 Szociális étkezők
22. csütörtök Központi Étterem 10.00- 12.00 Szociális étkezők
26. hétfő Tiszaszederkény Idősek Klub 10.30- 12.00 Szociális étkezők
28. szerda Hunyadi iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők
Tiszavirág Idősek Klubja 7.30  - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

29. csütörtök Központi Étterem 12.00 - 13.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
Széchenyi iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

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

Tiszaújváros 
babát vár program

Tiszaújváros Város Önkormányzata 2019. június 1-jén a mis-
kolci Auchan Áruházak együttműködésével babaváró prog-
ramot indít útjára, melynek keretében az újszülöttek családja 
megközelítőleg 10.000 Ft értékű ajándékcsomagban részesül.
A babaváró program keretében az a szülő támogatható, aki:
• tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik,
• életvitelszerűen Tiszaújvárosban él, 
• gyermeke 2019. június 1. napján, illetve azt követően szüle-
tett. 
Az ajándékcsomag átvételére jogosító, az Auchan Magyaror-
szág Kft. által kiállított kupon átvehető az alábbi helyszínen:
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálata (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) 22., 
24., 27. iroda.
A kupon átvételének feltételei:

• a szülő tiszaújvárosi lakóhelyének igazolása (lakcímkártya),
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatának bemutatása,
• szülői nyilatkozat az életvitelszerű tiszaújvárosi tartózkodá-
si helyről.
Az ajándékcsomag miskolci Auchan Áruházakban történő át-
vételére a szülő a gyermek születési anyakönyvi kivonatának 
kiállításától számított 30 napon belül jogosult.

Bráz György polgármester

9. oldal2019. augusztus 1. Közlemények
Iskolakezdési támogatás 



A Tiszaújvárosi Krónikában 
 is megjelenik lakossági apróhirdetése,  

amennyiben azt a Tisza TV Képújságában legalább 5 nap-
ra (2500 Ft) legkésőbb kedden 12 óráig feladja.

10. oldal 2019. augusztus 1.Hirdetés/Rendezvények



A Sportcentrum 
eseményei 

Augusztus 3. (szombat)
Labdarúgás
10.00 FC Tiszaújváros - Felsőzsolca U19- es edzőmérkőzés 
    Füves pálya
10.00 FC Tiszaújváros - Felsőzsolca U17- es edző mérkőzés 
    Füves pálya

Augusztus 4. (vasárnap)
Labdarúgás
17.00 FC Tiszaújváros - Gyöngyös felnőtt bajnoki mérkőzés 
    Centerpálya

1. forduló

2019. augusztus 4., vasárnap 17:00
ESMTK - Hatban 

Cegléd - Eger 
Jászberény - Füzesgyarmat 
Tiszaújváros - Gyöngyös 
Balassagyarmat - DVTK 

Sényő - DVSC II. 
DEAC - Putnok 

Ózd - Tállya

2. forduló

2019. augusztus 11., vasárnap 17:00
Tállya - DEAC 
Putnok - Sényő 

DVSC II. - Balassagyarmat 
DVTK - Tiszaújváros

Gyöngyös - Jászberény
Füzesgyarmat - Cegléd 

Eger - ESMTK
Hatvan - Ózd 

3. forduló

2019. augusztus 18., vasárnap 17:00
ESMTK - Füzesgyarmat 

Cegléd - Gyöngyös 
Jászberény - DVTK

Tiszaújváros - DVSC II. 
Balassagyarmat - Putnok 

Sényő - Tállya
DEAC - Ózd 
Hatvan - Eger 

4. forduló

2019. augusztus 25., vasárnap 17:00
DEAC - Hatvan 

Ózd - Sényő 
Tállya - Balassagyarmat

Putnok - Tiszaújváros 
DVSC II. - Jászberény 

DVTK - Cegléd 
Gyöngyös - ESMTK
Füzesgyarmat - Eger 

5. forduló

2019. szeptember 1., vasárnap 16:00
ESMTK - DVTK
Cegléd - DVSC II. 

Jászberény - Putnok
Tiszaújváros - Tállya 
Balassagyarmat - Ózd 

Sényő - DEAC 
Eger - Gyöngyös

Hatvan - Füzesgyarmat 

6. forduló

2019. szeptember 8., vasárnap 16:00
Sényő - Hatvan 
DEAC - BSE 

Ózd - Tiszaújváros 
Tállya - Jászberény  

Putnok - Cegléd 
DVSC II. - ESMTK 

DVTK - Eger 
Gyöngyös - Füzesgyarmat 

7. forduló

2019. szeptember 15., vasárnap 16:00
ESMTK - Putnok 
Cegléd - Tállya 

Jászberény - Ózd 
Tiszaújváros - DEAC 

Balassagyarmat - Sényő
Füzesgyarmat - DVTK

Eger - DVSC II. 
Hatvan - Gyöngyös 

8. forduló

2019. szeptember 29., vasárnap 16:00
Balassagyarmat - Hatvan 

Sényő - Tiszaújváros 
DEAC - Jászberény 

Ózd - Cegléd 
Tállya - ESMTK 

Putnok - Eger 
DVSC II. - Füzesgyarmat

DVTK - Gyöngyös 

9. forduló

2019. október 6., vasárnap 14:30
ESMTK - Ózd
Cegléd - DEAC 

Jászberény - Sényő 
Tiszaújváros - Balassagyarmat

Gyöngyös - DVSC II. 
Füzesgyarmat - Putnok

Eger - Tállya 
Hatvan - DVTK 

10. forduló

2019. október 12., vasárnap 14:30 
Tiszaújváros - Hatvan 

Balassagyarmat - Jászberény
Sényő - Cegléd

DEAC - ESMTK 
Ózd - Eger 

Tállya - Füzesgyarmat 
Putnok - Gyöngyös 
DVSC II. - DVTK 

11. forduló
2019. október 20., vasárnap 14:00

ESMTK - Sényő
Cegléd - Balassagyarmat 
Jászberény - Tiszaújváros 

DVTK - Putnok
Gyöngyös - Tállya

Füzesgyarmat - Ózd 
Eger - DEAC 

Hatvan - DVSC II.

12. forduló
2019. október 27., vasárnap 13:30

Jászberény - Hatvan 
Tiszaújváros - Cegléd

Balassagyarmat - ESMTK 
Sényő - Eger 

DEAC - Füzesgyarmat 
Ózd - Gyöngyös 
Tállya - DVTK 

Putnok - DVSC II. 

13. forduló

2019. november 3., vasárnap 13:30
ESMTK - Tiszaújváros 
Cegléd - Jászberény
DVSC II. - Tállya

DVTK - Ózd 
Gyöngyös - DEAC 

Füzesgyarmat - Sényő 
Eger - Balassagyarmat

Hatvan - Putnok 

14. forduló
2019. november 10., vasárnap 13:30

Cegléd - Hatvan 
Jászberény - ESMTK 
Tiszaújváros - Eger

Balassagyarmat - Füzesgyarmat 
Sényő - Gyöngyös 

DEAC - DVTK 
Ózd - DVSC II. 
Tállya - Putnok 

15. forduló
2019. november 17., vasárnap 13:00

ESMTK - Cegléd 
Putnok - Ózd 

DVSC II. - DEAC 
DVTK - Sényő 

Gyöngyös - Balassagyarmat
Füzesgyarmat - Tiszaújváros 

Eger - Jászberény
Hatvan - Tállya

16. forduló

2019. november 24., vasárnap 13:00
Hatvan - ESMTK

Eger - Cegléd
Füzesgyarmat - Jászberény 
Gyöngyös - Tiszaújváros
DVTK - Balassagyarmat

DVSC II. - Sényő 
Putnok - DEAC 

Tállya - Ózd 

17. forduló

2019. december 1., vasárnap 13:00
DEAC - Tállya 
Sényő - Putnok 

Balassagyarmat - DVSC II. 
Tiszaújváros - DVTK 

Jászberény - Gyöngyös
Cegléd - Füzesgyarmat 

ESMTK - Eger 
Ózd - Hatvan 

NB III. Keleti csoport 2019/2020 őszi idény

Labdarúgás

Főpróba nélkül indul a pontvadászat
A Tiszaújváros ötödik és egy-
ben utolsó felkészülési mérkő-
zése a Nagyvárad ellen lett vol-
na a vihar és a felhőszakadás 
azonban elmosta a főpróbát. 

A bajnoki főpróba a Nagyváradon két éve 
újraalakult, jelenleg negyedik ligás, de ko-
rábban magyar és román bajnokságot is 
nyert Club Atletic Oradea 1910 csapata el-
len lett volna, amely az előző héten a Bé-
késcsabát 1-0-ára múlta felül, vagyis jó 
mérkőzésre számíthatott volna a kilátogató 
közönség. Az első forduló vasárnap 17 óra-
kor lesz idehaza a Gyöngyös csapata ellen.
Az egyesület honlapja szerint a felkészü-
lés ideje alatt az edzéseken és mérkőzése-
ken a mérések alapján a játékosok több-
sége összesen több mint 100 km távot tett 
meg, melyből a sprint 7-8 km volt. Az 
edzőmérkőzéseken volt győzelem, dön-
tetlen és vereség is.
A keret tagjai: Bene Attila, Bokros Ti-
bor, Bussy Dávid, Burics András, Csicsek 
Levente, Dajka László (játékos, erőnléti 
edző), Fodor Péter (játékos, technikai ve-

zető), Gelsi László, Horváth Tamás, Hus-
sein Shadi, Tóth Csaba, Herceg Péter, Ga-
lambvári Gergő, Kovács Kristóf, Kund-
rák Milán, Lippai Tibor, Molnár Máté, 
Nagy Dávid, Orosz Máté, Pap Zsolt, Ter-
dik Zsolt, Tóth Márk, Tóth Simon. 

A szakmai stáb: Gerliczki Máté (veze-
tőedző), Molnár Zoltán (kapus- és má-
sodedző), Bedő Dávid és Benke András 
(masszőr), Bakos Tibor (szertáros), Lu-
kács Flórián (felnőtt csapatért felelős el-
nökségi tag).

11. oldal2019. augusztus 1. Sport
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Tiszaújvárosi 
Halászléfőző Fesztivál

2019. augusztus 3. (szombat)

PARKOLÁSI REND
Tájékoztatjuk a Tisza-szigeten megrendezendő Tiszaújváro-
si Halászléfőző Fesztiválra látogatókat, hogy a helyszínen és 
a környező területeken a következő parkolási rend lesz kiala-
kítva:

A Tisza-szigeten, a rendezvény helyszínén a regisztrált részt-
vevőkön kívül a fesztiválra látogatók ingyenesen parkolhat-
nak a Sulymos utcában és a mellette kialakított területeken 
korlátozott számban. Amennyiben a Tisza-szigeten kialakí-
tott parkolók megtelnek, a Tisza Erőmű Kft. parkolójának ki-
jelölt területein, valamint a Tisza-sziget előtti, jobb parti (a 
Tisza-part városrészhez vezető) töltésszakaszon is parkolhat-
nak.

A kerékpárral érkezők számára a szigeten ingyenesen hasz-
nálható kerékpártárolók lesznek kialakítva.
Kérjük a rendezvényre látogatókat, hogy lehetőleg az ingye-
nes autóbuszjáratokat vegyék igénybe!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Autóbuszjáratok 
a Tisza-szigetre 

2019. augusztus 3.
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt La-
kosságot, hogy a Tisza-szigeten megrendezendő Tiszaújváro-
si Halászléfőző Fesztivál rendezvényre ingyenes autóbuszjá-
ratokat indítunk az Észak-magyarországi Közlekedési Köz-
pont Zrt. közszolgáltató által az alábbi menetrend szerint:

Gyorsjárat 
(menetidő 10-15 perc):

Autóbusz-pályaudvarról indul: 9:30 - 23:30 óráig órán-
ként, utolsó járat 24:00 órakor indul.
Útvonal: Autóbusz-pályaudvar - Kazinczy út (hotel) - Szé-
chenyi út (Üzletsor) - Tisza-sziget bejárat.
Visszafelé a Tisza-sziget bejárattól a le- és felszállás után 
azonnal indul: kb. 9:40 - 23:40 óráig minden egész órában. 
Az utolsó járat 0:15 órakor indul.

Tiszaszederkény városrészt érintő járatok 
(menetidő 20-25 perc):

Autóbusz-pályaudvarról indul: 9:00, 11:00, 19:00 
Útvonal: Autóbusz-pályaudvar - Bethlen G. út - Rózsa út - 
Szederkényi út - Bocskai út iskola - Bocskai út  - Kossuth út 
- Bajcsy Zs. út 37. - Bajcsy Zs. út 67. - Bocskai posta - Dózsa 
Gy. út (temető) - Tisza-sziget bejárat.
Visszafelé a Tisza-sziget bejárattól a le- és felszállás után 
azonnal indul: 15:20, 19:20, 22:20, 23:20

Tisza-part városrészt érintő járatok 
(menetidő 20-25 perc): 

Autóbusz pályaudvarról indul: 10:00, 12:00, 20:00 
Útvonal: Autóbusz-pályaudvar - Kazinczy út - Széchenyi út 
(Üzletsor) – Tisza-part városrész - Tisza-sziget.
Visszafelé a Tisza-sziget bejárattól a le- és felszállás után 
azonnal indul: 16:20, 20:20, 23:20.

A délelőtti órákban és a koncert befejezésének idején, illet-
ve ha az igény olyan mértékű, akkor az autóbuszok felszállás 
után azonnal indulnak, és folyamatosan fordulnak.

Az autóbusz-pályaudvarról a járatok a 8. kocsiállásról indul-
nak.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

12. oldal 2019. augusztus 1.Rendezvény
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