
Mint arról a városlakók, a hívek már értesülhettek, augusz-
tus elsejétől új plébános, dr. Mata István látja el a papi teen-
dőket a római katolikus egyházközségben. István atyát
eddigi pályafutásáról, terveiről kérdeztük. /3. oldal

Idén is megszervezte nyári napközis
táborát a Zabos Géza Horgász Egye-
sület. Az ifjú horgászok és felnőtt
kísérőik a sajószögedi Erdészeti tó
partján töltenek egy hetet.

/6. oldal

Új plébános
az egyházközség élén

HorgásztáborBuliszombat

Tiszaújváros hetilapja 2014. július 17. XXXII. évfolyam, 29. szám

Zavarban
Egy ember minél több tapasztalattal rendelkezik (szándékosan nem
írom, hogy minél idősebb), annál kevésbé lehet könnyen zavarba hozni.
Legalábbis eddig ezt gondoltam. Aztán elmentem a várt érettségi ta-
lálkozómra (szándékosan nem írom, hogy hányadikra), és megingott
ez a nagy bölcsességem. Mert ott a kedves osztályfőnökünk, a mind-
annyiunk által tisztelt és nagyra becsült Sipos Tanár Úr egyetlen pil-
lanat alatt zavarba hozott minden lányt. Na jó, nőt, de érettségi
találkozókon úgyis mindenki visszavedlik bohó tizenévessé. Résen vol-
tam, figyeltem nagyon. Tanár Úr tettébe belepirult a jogász, a gyógy-
szerész, a cégvezető, a közgazdász, az igazgató, a tanár - szóval
mindenki, attól függetlenül, hogy a hétköznapi életben milyen körök-
ben mozog. Nem tudtuk, hogyan reagáljunk, egyetlen pillanat alatt el-
vesztettük a magabiztosságunkat, és mint a nyeretlen kétévesek, némi
vihorászásba menekültünk.
Nem tett Tanár Úr semmi olyat, ami ütközne erkölccsel és jó ízlés-
sel. Ő soha nem tenne olyat. Kézállást régen a szüreten a szőlősorok
között, azt igen. Azt megtette, hogy szórakoztasson minket. Ma már
átlépte a nyolcadik ikszet, így nem efféle mutatványokat szánt ne-
künk. Hanem kezet csókolt. Mint egy gáláns lovag, egy igazi úriem-
ber, minden egyes egykori lánytanítványának. Mi pedig - úgy
elszoktunk ettől a gesztustól, vagy tán meg sem szoktuk - teljesen za-
varba jöttünk tőle. Mert mi nők tudunk férfias határozottsággal kezet
szorítani, üzletet építeni, paragrafusokat értelmezni, kitűzött felada-
tokat teljesíteni, de egy kézcsóktól elpirulunk.
Fejtegetni akartam magamnak az okát. De minden újabb bölcselke-
désemet rendre kiütötték József Attila sorai: „…de mi férfiak, fér-
fiak maradjunk, és nők a nők - szabadok, kedvesek - s mind ember,
mert az egyre kevesebb…”

-tokaji-

Aki tudatosan készült a Derkovits Kulturális Központ által
szervezett Buliszombat eseményeire, július 12-én reggel még
aggódva kémlelte az eget. Az esőzés azonban megkegyelme-
zett a programoknak és a közönségnek, délután fél ötre, mire
elkezdődött a rendezvény, még a nap is előbújt a felhők
mögül.. /10. oldal

Nem játszanak, dolgoznak.

Nagy az igény a nyári foglalkoztatásra

Diákmunka az intézményekben

Avakáció elsősorban a pihenésről
szól a diákoknak, de sokan sze-
retnék a munka világában is ki-
próbálni magukat a nyári szünet
idején. Az önkormányzati intéz-
ményekben végezhető nyári fog-
lalkoztatásra háromszor annyi di-
ák jelentkezett, mint amennyinek
egyelőre helyet tudnak biztosítani.

Felújítási, karbantartási munkálatok utáni ta-
karítás, eszközök rendezése, betegirányítás,
kézbesítés, táborozó gyerekek körüli tenniva-
lók és adminisztratív feladatok - efféle munká-
kat tudnak adni az intézmények a diákoknak. A
125 jelentkezőből most negyvenen kapták meg
a lehetőséget, hogy belekóstoljanak a nyári
munkába, s egy kis zsebpénzt keressenek.
- Nagyon nehéz volt döntést hozni, amikor ki-
választottuk azokat a diákokat, akik megkezd-
hették a napokban a munkát - mondta Bráz
György polgármester. - Szívesen alkalmaztunk
volna mindenkit, de a keretszámot nem léphet-
tük túl, és az intézmények felvevő kapacitása is
véges. Több szempontot is figyelembe vettünk
a kiválasztásnál, tekintettel voltunk a család
életkörülményeire, továbbá a város érdekében
végzett tevékenységre. Szeretném elősegíteni

a további nyári diákfoglalkoztatást, ezért ké-
relmet nyújtottam be a Tiszaújvárosi Járási Hi-
vatal Tiszaújvárosi Munkaügyi Kirendeltsé-
géhez újabb foglalkozatási létszám engedélye-
zésére. Amennyiben a munkaügyi kirendeltség
további létszámkeretet engedélyez, erről érte-

síteni fogjuk a munkából most kimaradt je-
lentkezőket, és ha még fenntartják munkavál-
lalási szándékukat, beindítjuk a második
diákfoglalkoztatási turnust.
A dolgos hétköznapok hétfőn reggel kezdőd-
tek. Nyolc órakor a polgármesteri hivatalban
gyülekeztek a diákok, akiket Bráz György pol-
gármester köszöntött, majd az önkormányzati
intézmények vezetői mutatkoztak be röviden,
és ismertették azokat a munkákat, amelyekben
számítanak a tanulók segítségére. A fiatalok
napi négy órát dolgoznak, augusztus közepéig.
Lippai Levente és Labancz Borbála a Tiszaúj-
városi Intézményműködtető Központban ka-
pott „munkahelyet”. Mindketten első alka-
lommal végeznek nyári diákmunkát, de mint
mondták, már nagyon vágytak rá, hogy ily
módon is tapasztalatokat szerezhessenek, és
persze szert tegyenek saját keresetre. Zavarkó
Zitát a Polgármesteri Hivatalba osztották be
munkavégzésre. Ő is nagyon örült ennek a le-
hetőségnek, a barátnői mind dolgoztak már,
most lelkesen, és némi izgalommal várja ő is
nap, mint nap a rábízott teendőket.
Mint a fiatalok elmondták, a munka egyfajta
ritmust is ad a napjaiknak, de elegendő sza-
badidejük is marad arra, hogy pihenjenek, fel-
töltődjenek a vakáció végéig.

Nagyon sokan jelentkeztek nyári munkára.

Az óvodában többek között az eszközöket rendezik, takarítanak a fiatalok.

Megújult az Arany Sas Patika

Robot
a gyógyszertárban

2001-ben az Év Gyógyszertára címet kapta meg az
Arany Sas Patika, idén pedig a legkorszerűbb gyógy-
szertárnak járó minősítést is megkaphatná, hiszen az ön-
erőből végezett felújítás, átalakítás után egy modern,
betegközpontú egészségügyi intézménnyé lett az épület.

Nem csak a patika életében mérföldkő a beruházás, hanem régiónkban
is, hiszen Kelet-Magyarországon is ez az egyetlen olyan gyógyszertár,
ahol a legmodernebb technológiával történik a gyógyszerkiadás.
- Magyarországon talán 10 ilyen szerkezet van, ez egy nagyon drága
technológia, külföldön is kevés gyógyszertárban tudják ezt megvalósí-
tani - mondta dr. Nyíri Lászó a B-A-Z megyei Gyógyszerészi Kamara el-
nöke.
A beruházást Dr. Laki Tibor gyógyszerész, a patika vezetője álmodta

meg, a külső, belső átépítést és a robottechnológia beépítését önerőből
valósították meg.
- Beruházásunk egyedülálló az országban. Ez a legfejlettebb, legbo-
nyolultabb munkára is képes - mondta Dr. Laki Tibor. - A gép vonalkód
alapján raktározza a gyógyszereket, és kiszolgálásnál is e szerint juttatja
el a pénztárgépekhez. Ennek a technológiának köszönhetően szinte tel-
jesen automatizált a gyógyszerkiadás, a patikusnak így több ideje marad
a beteggel való foglalkozásra, tanácsadásra.
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Egyházi hírek
Római katolikus
Kedden, szerdán, csütörtökön és szombaton 18:30-órától, vasárnap
11:00 órától szentmise.
Hirdetem a Kedves Testvéreknek, hogy augusztus 1-től érsek atya át-
helyezett Emőd és Nyékládháza egyházközségekbe és a hozzá tar-
tozó Szakáld, Hajőszalonta, Istvánmajor településekre lelkipásztori
munkám folytatására.
Tiszaújvárosba Szikszóról Dr. Mata István plébános atya jön. Imád-
kozzunk az új plébános atyáért és értem is, hogy az új helyen mind-
ketten megálljuk a helyünket.
Görög katolikus
Július 20-án, vasárnap a Szt. Liturgia 17:30-kor kezdődik. Templomunk
oltárünnepét (búcsúját) augusztus 3-án tartjuk. Az ünnepi szentbeszédet
Főtisztelendő Pacsai János esperes atya tartja. Szeretettel várjuk a ked-
ves testvéreket templomunk felszentelésének évfordulójára.
„A személy semmi másra nem hasonlít a világban, semmi mással nem
lehet egybevetni és összehasonlítani.” (Nyikolaj Bergyajev)
Református
Csütörtökön 18:00 órától Tiszaújvárosban lesz bibliaóra. Pénteken
19:00 órától Tiszaszederkényben istentisztelet. Vasárnap 10:00
Tiszaszederkényben, 11:00 órától Tiszaújvárosban istentisztelet.

Titok
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik júliusi soro-

zatunk. A megfejtéseket a hónap végén vár-

juk e-mailben a kronika@tiszatv.hu címre,

vagy postai úton a 3580 Tiszaújváros, Szent

István út 16. címre.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt jelent-
kező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/ké-
szenléti szolgálatot július 20-ig (vasárnapig) az Arany Sas Gyógy-
szertár (Bethlen G. u. 17., tel.: 49/540-688), majd július 21-től (hét-
főtől) aTisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 49/540-318) 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-
20 óra között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitva tartása:

Hétköznap Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-18 8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17 - -
Remény Gyógyszertár 8-17 8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20 8-20 8-19

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától másnap

reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától hétfő reggel 8 óráig, vala-
mint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

HAMARI IMRE
a TVK munkavédelmi főosztályának volt dolgozója

életének 71. évében elhunyt.
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk azokkal, akik ismer-
ték és szerették, hogy

PAPNÉ KLUKK ERZSÉBET
volt SZERENCSE VINCÉNÉ

2014. július 9-én, 75 éves korában elhunyt. Ham-
vasztás utáni végső nyugalomba helyezése 2014.

július 18-án, pénteken 13 órakor lesz
Sajószögeden a Városi Temetőben.

A gyászoló család

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk
mindazokkal,

akik ismerték, szerették, tisztelték, hogy
küzdelmes és tevékeny életútja végén

KOVÁCS BERTALAN
a kis ÁBC volt vezető helyettese

életének 67.évében 2014. július 05-én elhunyt.
Hamvait végakaratának tiszteletben tartása mellett 2014. július

14-én, szűk családi körben helyeztük örök nyugalomba
a tiszaújvárosi római katolikus templom altemplomában.

Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, barátoknak,
szomszédoknak, közeli és távoli ismerősöknek, akik az eddig

eltelt időben együttérzésüket
és részvétüket fejezték ki számunkra.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
TESLÉR BALÁZS

végső búcsúztatásán részt vettek, utolsó útjára elkísérték, jelen-
létükkel, részvétnyilvánításukkal gyászunkat enyhítették.

A gyászoló család

Rendőrségi felhívás!

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság járőrei szolgálatuk ellátása során
2014. július 10-én az esti órákban a Tiszaújváros központjában ta-
lálható Dísztó melletti részen egy lezáratlan kerékpárt találtak.
A kerékpár fekete-piros színű, COMMOTIO típusú újszerű állapot-
ban lévő kerékpár.
Amennyiben a képen látható kerékpárt felismerni vélik, kérem je-
lentkezzenek a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztá-
lyán.
A kerékpár átvételéhez szükséges a kerékpár tulajdonjogát igazolni.

Gabura Ákos r. főhadnagy
mb. rendészeti osztályvezető

Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

Érdemes kinézni az ablakon

Rendőrkézen
a kerékpártolvajok

A rendőrök két fiatalkorút fogtak el, akik az egyik tiszaújvárosi tár-
sasház előtti kerékpártárolóból tulajdonítottak el egy kerékpárt.
Lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást a Tisza-
újvárosi Rendőrkapitányság ismeretlen tettesek ellen. A nyomozás
adatai szerint 2014. július 14-én 23 óra körüli időben két ismeretlen
elkövető az egyik tiszaújvárosi társasház előtti kerékpártárolóból a
házban lakó egyik férfi kerékpárját tulajdonította el úgy, hogy a le-
zárására szolgáló lakatot levágta.
A tolvajok pechjére a tulajdonos az ablakból észrevette a lopást és az
elkövetők nyomába eredt, akik menekülés közben a kétkerekűt hát-
rahagyták, amit annak jogos birtokosa lakására vitt. A kerékpár tu-
lajdonosa ekkor értesítette a rendőröket, akik azonnal megkezdték a
két tettes felkutatását, akiket a bejelentéstől számított két órán belül
elfogtak.
A 14 és 17 éves fiúkat a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságra előállí-
tották, ahol gyanúsítotti kihallgatásuk során mindketten beismerő
vallomást tettek.

Forrás: www.police.hu

Változás az óvoda
nyári ügyeletében!

Ezúton is értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy a Napközi Otthonos
Óvoda nyári ügyeletében változás történt, mely azokat a gyermeke-
ket érinti, akik a jövő héten, azaz 2014. július 21-25-ig veszik igénybe
az óvodai ellátást.
A karbantartási munkálatok miatt a jövő héten az előzetesen meg-
hirdetett ellátási hellyel ellentétben a BÓBITA épületben helyezzük
el a gyerekeket, majd július 28-tól a Katica épület folytatja az ügye-
letet.
Megértésüket köszönöm:

Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

„Nem foghatjuk már dolgos két kezed,
Nem simogathatjuk őszülő fejed.

Nem tekint már ránk aggódó szemed,
Marad a csend, mindent köszönünk neked.”

Mély fájdalommal tudatjuk azokkal,
akik ismerték és szerették, hogy
KOLESZÁR MIHÁLYNÉ

életének 86. évében, 2014. július 9-én elhunyt. Búcsúztatása
2014. július 22-én, kedden 14.30 órakor lesz a sajószögedi te-
mető ravatalozójában, ezt követően a sajóörösi temetőben he-

lyezzük örök nyugalomra.
A gyászoló család

Kaffkás üdülés
A Kaffka Margit Nyugdíjas Klub 5 napos üdülést szervez az Adriai
tenger partjára Bibioneba szeptember 21-25-ig.Utazás autóbusszal,
elhelyezés 5-6 személyes apartmanokban, önellátó, főzési lehető-
séggel. Fakultatív kirándulási lehetőségek a környék nevezetessége-
inek megtekintésére / Velence, Verona, Padova /.
Érdeklődni a 3O/ 421-O785-ös telefonszámon lehet.

Szúnyogirtás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Város-
gazda Nonprofit Kft. szervezésében a 2014. július 17-20. közötti idő-
szakban földi és légi kémiai szúnyogirtást lesz Tiszaújváros belte-
rületén.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
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A Bogratlonra már lehet nevezni.

Kézműves foglalkozást is tartottak az óvónőknek.

Vendégek az óvodában

A tiszaújvárosi példa

Határon túlról érkezett óvodapedagógusok látogatták meg a
múlt héten a Napközi Otthonos Óvodát. Kárpátalja, Erdély,
Szlovákia magyar óvónői vettek részt Magyarországon egy
többnapos tapasztalatcserén, s ennek keretében utaztak vá-
rosunkba, hogy megismerkedjenek az intézménnyel, aho-
gyan a szervező fogalmazott: lássanak egy igazán jó példát.

Fábián Katalin köznevelési szakértőként közeli betekintést nyert az el-
múlt években a tiszaújvárosi óvoda szakmai életébe, hiszen mind a do-
kumentációt, mind a feltételrendszert és gyakorlati munkát tekintve
végzett szakértői munkát, a fenntartó felkérésére. Mint elmondta, a ha-
táron túli óvónőknek szeretett volna egy igazán jól működő óvodát be-
mutatni, ezért kereste fel a Napközi Otthonos Óvoda vezetőjét, Micskiné
Bodó Erzsébetet az intézménylátogatás ötletével.
- Országszerte is példaértékű, amilyen körülményeket biztosítani tud-
nak ebben az intézményben az óvodás gyerekek neveléséhez - mondta
Fábián Katalin. - Tiszaújvárosban a fenntartó önkormányzat minden
anyagi támogatást megad ahhoz, hogy az óvoda minél magasabb szín-
vonalon működhessen, az intézmény pedig remekül él ezzel a lehető-
séggel. Ilyen feltételrendszer és szakmai igényesség a régióban aligha
látható máshol.
Micskiné Bodó Erzsébet bemutatta a vendégeknek az intézményt. A Szi-
várvány épület megtekintésén kívül szólt a város rövid történetéről, in-
tézményrendszeréről, s az óvoda működéséről. Ezt követően Losonczi
Benjáminné textilből készített babáit, különféle dísztárgyait tekinthették
meg a látogatók, majd maguk is tűt és cérnát vettek kézbe, s egy közös
kézműves foglalkozáson babát varrtak.
A kötetlen beszélgetés közben meglátogatta és köszöntötte a vendégeket
Bráz György polgármester úr is. Hangsúlyozta, Tiszaújvárosnak nagyon
fontos a határon túli magyarokkal a kapcsolat ápolása, s ennek több mód-
ját is keresi. Különféle rendezvényeink, testvérvárosi kötődéseink jó le-
hetőséget adnak, hogy megismerjük egymás életét, szorosabbra fűzzük a
szálakat a határon túl élőkkel. Mint mondta, az önkormányzat mindent
megtesz annak érdekében, hogy a gyerekek a lehető legjobb körülmények
között nőjenek fel, olyan feltételeket kívánnak biztosítani, amelyek haté-
konyan segítik az óvodások optimális fejlődését.
A vendégek mindegyike elismerően nyugtázta a látottakat. Megerősí-
tették, hogy az óvodai nevelésnek szinte egyedülálló példáját látták
Tiszaújvárosban.

T.E.

Új plébános az egyházközség élén

A legszebb feladat a pasztoráció
Mint arról a városlakók, a hívek
már értesülhettek, augusztus else-
jétől új plébános, dr. Mata István
látja el a papi teendőket a római
katolikus egyházközségben. István
atyát eddigi pályafutásáról, terve-
iről kérdeztük.

- Gyerekkoromtól kezdve mindig pap szeret-
tem volna lenni, az általános iskola után Esz-
tergomba, a ferences gimnáziumba kerültem,
ott érettségiztem. Aztán egy éven keresztül dol-
goztam Miskolcon a megyei kórházban, mint
műtőasszisztens. Ez egy tudatos kitérő volt,
nem az volt az oka, hogy elbizonytalanodtam a
hivatásomat illetően, hanem szerettem volna
megismerni, milyen a valós élet, amikor vala-
kinek munkahelye van, dolgozni jár. Ez jó elő-
képzés volt számomra, mert egy papnak a
munkája egészen más, mint egy civil emberé.
A miénk egy szabadabb tevékenység, én kí-
váncsi voltam arra, hogy a hétköznapi embe-
rek, akikkel majd papként találkozni fogok,
milyen életet élnek. Ezt egy év alatt jól meg le-
hetett ismerni. Ezután jelentkeztem kispapnak,
majd következett a két év kötelező kitérő, a ka-

tonaság, 1976-78-ig. Ott megtapasztaltuk, mi-
lyen a szocializmus szemlélete. Ez a gyakor-
latban azt jelentette, hogy igyekeztek meg-
győzni minket, vallásos elkötelezettséggel élő-
ket arról, hogy nem jó úton járunk, próbáltak
átnevelni bennünket szocialista emberré. Ez
persze nem sikerült, a papi hivatástól egyikün-
ket sem tudták eltéríteni. A katonaság után
megkezdtem a szemináriumi tanulmányokat.
Egerben két évet végeztem el, utána kerültem
a központi szemináriumba, a Budapesti Hittu-
dományi Akadémiára, ami akkor a legmaga-
sabb szintű katolikus főiskola volt. Ott ma-
radtam a doktori évre is, Gál Ferenc professzor
úrnál doktoráltam dogmatikából.
- Hogyan folytatódott a pályafutása a tanul-
mányai befejezése után?
- Egy évig káplánkodtam Sátoraljaújhelyen, ott
megbíztak egy plébánosi feladattal. Mérán vol-
tam plébános, és hat falu tartozott hozzám, ezt
négy éven keresztül végeztem. 1988-90-ig az ér-
sekségen voltam Seregély érsek úr titkára. Na-
gyon szép feladat volt, beleláttam az egyház
működésébe, de mindig úgy gondoltam, hogy
nekem a pasztoráció és a hívekkel való foglal-
kozás sokkal nagyobb élményt jelent. Az érsek
úr akkor gondolkodott rajta, hogy kit küldjön ki
Rómába, a Pápai Magyar Intézetbe. Rám esett a
választás. Kicsit féltem a feladattól, mert előtte

csupán egy három hetes olasz nyelvtanfolyamon
vettem részt, pár hónap múlva pedig már vizs-
gáznom kellett ezen a nyelven egyházjogból,
ami egészen más volt, mint a dogmatika, de a

jóisten segítségével ezt is sikerült elvégezni. Ott,
Rómában találkoztam Ternyák érsek úrral, ő

volt a rektor a Pápai Magyar Intézetben, és sokat
segített nekem a tanulmányaimban. Amikor ott
is végeztem, az érsek úr meghallgatta a kérése-
met, és valóban pasztorációs feladatot adott
nekem, Szikszóra helyezett plébánosnak. Akko-

riban még hat falu is tartozott Szikszóhoz, így
elég sok teendőm volt, később már csak Szik-
szó és egy filia tartozott hozzám. Kevés pap
kezdi úgy a működését egy új helyen, hogy le-
bontja a templomot meg a parókiát, én így kezd-
tem. Volt egy 250 év körüli, vályogból épült,
nagyon rossz állapotban lévő templom, amit fel-
újítani nem lehetett, így lebontottuk, és elkezd-
tünk egy új templomot építeni. Nagy bátorság
kellett hozzá, hiszen tulajdonképpen pénz nél-
kül kezdtünk hozzá, de négy év alatt sikerült be-
fejezni a kétszázmilliós építkezést. Ebben
segített a helyi önkormányzat, a vállalkozók, az
érsekség, és külföldről is kaptunk támogatást.
Egy volt katolikus iskolának az épületét pedig
átalakítottuk parókiává. Szikszón töltöttem 22
esztendőt.
- Milyen érzés eljönnie onnan?
- Maradtam volna akár életem végéig is, hiszen
az ember nem vágyódik el onnan, ahol ismeri és
szereti a környezetét, az embereket. Nagyon sok
szép élményem és emlékem van, jó érzés például
azokat esketni, akiket annak idején én keresztel-
tem. A hívek is fájlalják, hogy ennyi idő után el-
jövök, biztos vagyok benne, hogy hasonló-
képpen van itt is, hiszen Berci atyához nagyon
kötődnek a hívek. Az érsek úr azonban úgy dön-
tött, hogy augusztus 1-jétől mindkettőnket új fel-

adatok elé állít. Mi szolgálatot teljesítünk, s talán
szükség is van arra, hogy legyen néha váltás, ami
új kihívások elé állítja az embert. Remélem, itt is
sikerül megismerkedni a hívekkel, jó személyes
kapcsolatokat kialakítani, mert ez nagyon fon-
tos. Persze nem megy egyik napról a másikra, de
bízom benne, hogy egy kis idő elteltével nem te-
kintenek rám idegenként, és én is elkezdem ott-
hon érezni magam.
- Milyen benyomásai, ismeretei vannak a
városról, az egyházközségről?
- A városról annyit tudok, hogy nem egy hagyo-
mányosan vallásos közösség lakja, az egyház-
község története nem évszázados múltra tekint
vissza. Éppen ezért meglepetés számomra, hogy
ilyen aktív és élő közösség van itt. Ehhez persze
kellett egy ilyen plébános is, mint Berci atya, akit
már a szemináriumból ismerek, és azóta tiszte-
lem a lelkületét. Mindenképpen folytatni szeret-
ném, amit ő elkezdett, ez természetes. Nagyon
örülök annak, hogy itt katolikus iskola is van,
ami nem csak tudást, hanem szilárd erkölcsi ala-
pokat is ad a gyerekeknek. Az hiszem, a város és
az egyházközség számára is nagyon fontos, hogy
ne csak okos, hanem jó emberek legyenek a
lakói, tagjai.

Tokaji Edit

Dr. Mata István számára nagy élmény a pasztoráció és a hívekkel való foglalkozás.

István atya meglepődött, hogy milyen aktív vallási közösség van Tiszaújvárosban.

Berci atya és István atya is új útra lép augusztustól.

Az új plébános örül, hogy katolikus iskola is van a városban.

A TVK-Mali Triatlon Klub és Tiszaújváros önkormány-
zata idén augusztus 2-10. között rendezi meg a 16. TVK
Triatlon Nagyhét névre keresztelt sport- és kulturális ese-
ménysorozatot.

A kilenc napos „menetelés” alatt a már hagyományos tömegsport prog-
ramok (futás, kerékpározás, duatlon váltó, extrém váltó, hetes kenu,
streetball, turista triatlon) mellett ismét megrendezik a Jabil 1/3 Maraton
elnevezésű országos pénzdíjas utcai futóversenyt, mely az idei Jabil
3Próba eseménysorozat záró felvonása is egyben.
A napi sportolásokkal - az augusztus 3-i Bogratlon Bográcsfőző Fesz-
tivállal – párhuzamosan, az esti kulturális „étlapon” jobbnál-jobb, min-
den korosztály igényeit kielégítő koncertek és műsorok várják a
kikapcsolódni vágyók hadát a Városháztérre.
A 18. TVK-ITU Triatlon Világkupa és a már szintén komoly hagyomá-
nyokkal rendelkező ETU Junior Triatlon Európa-kupa ezúttal is kétna-
pos lesz. Szombaton a selejtezők, vasárnap a döntők kínálnak igazi
sportcsemegét az érdeklődőknek. Az elődöntő és a döntő pályái kivétel
nélkül a belvárosban lesznek kialakítva, ami a nézők és a média jobb
kiszolgálását szolgálja. Igazán motiváló lehet a felnövekvő nemzedék-
nek, hogy a Magyar Gyermek- és Serdülő Utánpótlás Gála résztvevői is
a világkupa pályáin és díszletei között dönthetik el a helyezések sorsát.
A világon példa nélkül, egymás után 18. alkalommal megrendezendő
világkupa rangját - hasonlóan az eddigi olimpiai ciklusokhoz - tovább
emeli, hogy az itt elért eredmények, a megszerzett világkupa-pontok
már beszámítanak a 2016-os Rió de Janeiró-i olimpia kvalifikációjába.

Augusztus 2 - 10.

Közeledik
a TVK Triatlon Nagyhét!
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Értesítjük
a Tisztelt Lakosságot, hogy

KANYÓ VIKTOR
kompenzációs listán mandátu-

mot szerzett képviselő
2014. július 23-án (szerdán)

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.

Polgármesteri Hivatal

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájé-

koztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy a

06-80/ 200-839-es
telefonszámon lehetőség van
közérdekű problémák bejelen-

tésére. A hívás ingyenes. A tele-
fon üzenetrögzítős, a nap 24
órájában hívható. A rögzített

bejelentések alapján a Polgár-
mesteri Hivatal megteszi

a szükséges intézkedéseket.

Közterületi
SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Non-
profit Kft. a közterületeken történt,

azonnali beavatkozást igénylő,
rendkívüli események bejelenté-
sére szolgáló telefonszámot mű-

ködtet.
A 49/540-508-as „Közterületi

SOS” hívószámra beérkező hívá-
sokat, amennyiben a diszpécser hi-

baelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti.

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollé-
gium 2014. szeptember 1-jei kezdéssel 2 éves, érettségire épülő pénz-
ügyi számviteli ügyintéző OKJ-s képzést indít.
Magas óraszámban gazdálkodási, vállalkozásfinanszírozási, pénzügyi,
számviteli, adózási, ügyviteli ismeretet, idegen nyelvet tanulhatnak a je-
lentkezők.
Az iskola kollégiumi elhelyezést, diákigazolványt, valamint jól felsze-
relt tanirodájában szakmai gyakorlatot biztosít.
Jelentkezni lehet az iskola titkárságán személyesen, az érettségi bizo-
nyítvány bemutatása mellett, vagy az alább megadott e-mail címen.
Tel: 49/542-180
E-mail: eotvos@tujvaros.hu
Web: www.eotvos-tiszaujvaros.hu
Cím: Tiszaújváros, Munkácsy út 13.

Pogonyi-Simon Edit
intézményvezető

A KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENN-
TARTÓ KÖZPONT MISKOLCI TANKE-
RÜLETE a Tiszaújvárosi Eötvös József Gim-
názium, Szakképző Iskola és Kollégiumba pá-
lyázatot hirdet 1 fő közgazdász tanár mun-
kakör betöltésére.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Főleg közgazdaságtan tantárgy oktatása, ezen
belül is adózás, pénzügy, vállalkozás gazda-
ságtan, üzleti gazdaságtan.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
A pályázat elnyerésének feltételei:
- Egyetemi közgazdász végzettség.

- Büntetlen előélet.
Előny jelent:
- Szakirányú tanítási gyakorlat,
- legalább 5 év könyvelési gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások:
- Rövid szakmai önéletrajz.
- A végzettséget igazoló oklevél (oklevelek)
másolatai.
- 3 hónapnál nem régebbi eredeti, bejegyzés-
től mentes erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat benyújtásának feltételei és az elbí-
rálás határideje:
A pályázatot el kell juttatni a következő
címre: Tiszaújvárosi Eötvös József Gimná-
zium, Szakképző Iskola és Kollégium 3580
Tiszaújváros, Munkácsy M. u. 13.

A borítékon fel kell tüntetni a megpályázni kí-
vánt állás megnevezését.
A közalkalmazott jogviszony időtartama: ha-
tározatlan idejű közalkalmazotti jogviszony,
teljes munkaidő.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2014. augusztus 08.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2014. augusztus 15.
Az állás betölthető: 2014. augusztus 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további in-
formációt Kristály Endre igazgatóhelyettes
nyújt a +36 70 383 2592-es telefonszámon.

Pogonyi-Simon Edit
intézményvezető

A KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENN-
TARTÓ KÖZPONT MISKOLCI TANKE-
RÜLETE a Tiszaújvárosi Eötvös József Gim-
názium, Szakképző Iskola és Kollégiumba pá-
lyázatot hirdet 1 fő villamosmérnök - tanár
munkakör betöltésére.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Villanyszerelő és elektronikai- elektrotechni-
kai szakmai ismeretek órák tartása, a tanári
munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
A pályázat elnyerésének feltételei:
- A szakképzés szakirányának megfelelő fel-

sőfokú végzettség.
- Büntetlen előélet
Előny jelent:
- szakirányú tanítási gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások:
- Rövid szakmai önéletrajz.
- A végzettséget igazoló oklevél (oklevelek)
másolatai.
- 3 hónapnál nem régebbi eredeti, bejegyzés-
től mentes erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat benyújtásának feltételei és az elbí-
rálás határideje:
A pályázatot el kell juttatni a következő
címre: Tiszaújvárosi Eötvös József Gimná-
zium, Szakképző Iskola és Kollégium 3580
Tiszaújváros, Munkácsy M. u. 13.

A borítékon fel kell tüntetni a megpályázni kí-
vánt állás megnevezését.
A közalkalmazott jogviszony időtartama: ha-
tározatlan idejű közalkalmazotti jogviszony,
teljes munkaidő.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2014. augusztus 08.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2014. augusztus 15.
Az állás betölthető: 2014. augusztus 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további in-
formációt Kristály Endre igazgatóhelyettes
nyújt a +36 70 383 2592-es telefonszámon.

Pogonyi-Simon Edit
intézményvezető

A KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENN-
TARTÓ KÖZPONT MISKOLCI TANKE-
RÜLETE a Tiszaújvárosi Eötvös József
Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégi-
umba pályázatot hirdet 2 fő hegesztő szak-
oktató munkakör betöltésére.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Hegesztő szakoktatói munkaköri feladatok el-
látása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók.
A pályázat elnyerésének feltételei:
- A szakképzés szakirányának megfelelő szak-
oktató vagy
- középiskolai végzettség és a szakiránynak

megfelelő államilag elismert legalább közép-
szintű szakképesítés.
- Büntetlen előélet.
Előny jelent:
- legalább 5 év, az adott szakiránynak megfe-
lelő szakmai gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások:
- Rövid szakmai önéletrajz.
- A végzettséget igazoló oklevél (oklevelek)
másolatai.
- 3 hónapnál nem régebbi eredeti, bejegyzés-
től mentes erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat benyújtásának feltételei és az elbí-
rálás határideje:
A pályázatot el kell juttatni a következő
címre: Tiszaújvárosi Eötvös József Gimná-
zium, Szakképző Iskola és Kollégium 3580

Tiszaújváros, Munkácsy M. u. 13.
A borítékon fel kell tüntetni a megpályázni kí-
vánt állás megnevezését.
A közalkalmazott jogviszony időtartama: ha-
tározatlan idejű közalkalmazotti jogviszony,
teljes munkaidő.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2014. augusztus 08.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2014. augusztus 15.
Az állás betölthető: 2014. augusztus 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további in-
formációt Kristály Endre igazgatóhelyettes
nyújt a +36 70 383 2592-es telefonszámon.

Pogonyi-Simon Edit
intézményvezető

A KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENN-
TARTÓ KÖZPONT MISKOLCI TANKE-
RÜLETE a Tiszaújvárosi Eötvös József Gim-
názium, Szakképző Iskola és Kollégiumba pá-
lyázatot hirdet 1 fő informatika-bármely
szakos tanár munkakör betöltésére.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Elsősorban informatika tantárgy oktatása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók.
A pályázat elnyerésének feltételei:
- Egyetem, informatika-bármely végzettség.
- Büntetlen előélet.

Előny jelent:
- Szakirányú tanítási gyakorlat,
- legalább 1-3 év szakmai gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások:
- Rövid szakmai önéletrajz.
- A végzettséget igazoló oklevél (oklevelek)
másolatai.
- 3 hónapnál nem régebbi eredeti, bejegyzés-
től mentes erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat benyújtásának feltételei és az elbí-
rálás határideje:
A pályázatot el kell juttatni a következő
címre: Tiszaújvárosi Eötvös József Gimná-
zium, Szakképző Iskola és Kollégium 3580
Tiszaújváros, Munkácsy M. u. 13.

A borítékon fel kell tüntetni a megpályázni kí-
vánt állás megnevezését.
A közalkalmazott jogviszony időtartama: ha-
tározott idejű közalkalmazotti jogviszony, tel-
jes munkaidő.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2014. augusztus 08.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2014. augusztus 15.
Az állás betölthető: 2014. augusztus 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további in-
formációt Kristály Endre igazgatóhelyettes
nyújt a +36 70 383 2592-es telefonszámon.

Pogonyi-Simon Edit
intézményvezető

A KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENN-
TARTÓ KÖZPONT MISKOLCI TANKE-
RÜLETE a Tiszaújvárosi Eötvös József
Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium-
ban pályázatot hirdet:
1 fő iskolatitkár munkakör betöltésére.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Iskolai adminisztratív feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
A pályázat elnyerésének feltételei:
- Középiskolai vagy gimnáziumi érettségi.

- Büntetlen előélet.
Előny jelent:
- Jegyzőkönyvvezetői, gyorsírói, gépírói szak-
képzettség.
- Hasonló területen szerzett gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások:
- Rövid szakmai önéletrajz.
- A végzettséget igazoló oklevél (oklevelek)
másolatai.
- 3 hónapnál nem régebbi eredeti, bejegyzés-
től mentes erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat benyújtásának feltételei és az elbí-
rálás határideje:
A pályázatot el kell juttatni az következő

címre: Tiszaújvárosi Eötvös József Gimná-
zium, Szakképző Iskola és Kollégium 3580
Tiszaújváros, Munkácsy M. u. 13.
A borítékon fel kell tüntetni a megpályázni kí-
vánt állás megnevezését.
A közalkalmazott jogviszony időtartama: ha-
tározatlan idejű közalkalmazotti jogviszony,
teljes munkaidő.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2014. augusztus 08.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2014. augusztus 15.
Az állás betölthető: 2014. augusztus 18.

Pogonyi-Simon Edit
intézményvezető

Tanári, oktatói munkakörök

OKJ-s képzés

Pénzügyi-számviteli
ügyintéző

A KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MIS-
KOLCI TANKERÜLETE a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium,
Szakképző Iskola és Kollégiumban pályázatot hirdet: 2 fő takarítónő
munkakör betöltésére.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A kijelölt takarítási terület napi takarítása, tisztán tartása, fertőtlenítése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jog-
állásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A pályázat elnyerésének feltételei:
• Minimum általános iskolai végzettség.
• Megbízhatóság.
• Rugalmasság.
Előny jelent:
• A pályázó legyen önmagára és környezetére különösen igényes.
• Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Rövid önéletrajz.
- A végzettséget igazoló oklevél (oklevelek) másolatai.
- 3 hónapnál nem régebbi eredeti, bejegyzéstől mentes erkölcsi bizo-
nyítvány.
A pályázat benyújtásának feltételei és az elbírálás határideje:
A pályázatot el kell juttatni a következő címre: Tiszaújvárosi Eötvös
József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3580 Tiszaújváros,
Munkácsy M. u. 13.
A borítékon fel kell tüntetni a megpályázni kívánt állás megnevezését.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalma-
zotti jogviszony, teljes munkaidő.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. augusztus 08.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. augusztus 15.
Az állás betölthető: 2014. augusztus 18.

Pogonyi-Simon Edit
intézményvezető

Álláspályázat

Takarítónő munkakörök

Tájékoztatás

Iskoláztatási
támogatás

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultság-
tól függő pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szoci-
ális ellátásokról szóló 36/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet 17.
§-a alapján eseti jelleggel önkormányzati segély - az iskolakezdés ter-
heinek enyhítése céljából - gyermekvédelmi támogatásként is megálla-
pítható annak a gyermeket nevelő családnak a részére, ahol az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a 130%-át (37.050 Ft), egyedül élő személy ese-
tén a 170%-át (48.450 Ft).
Önkormányzati segély gyermekvédelmi támogatásként a gyermek nagy-
korúvá válása után is megállapítható, ha középfokú köznevelési intéz-
mény, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul, tanulói-,
hallgatói jogviszonyának fennállása idején, de legfeljebb 25. életévének
betöltéséig.
A támogatás iránti kérelem benyújtására azon családok jogosultak, akik
gyermekvédelmi támogatásként önkormányzati segélyben 2014-ben
maximum 3 alkalommal részesültek.
A gyermekvédelmi támogatásként megállapítható önkormányzati segély
iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, amely beszerez-
hető
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége (3580 Tiszaújváros,
Bethlen G. út 7., földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata
(3580 Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (3580 Tiszaújváros, Bocskai I. utca
33., keddi és csütörtöki napokon),
- A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
www.tiszaujvaros.hu/ugyfelterminal
A támogatás megállapításához csatolni szükséges a kérelemben megje-
lölt igazolásokat. A kérelmek benyújtása folyamatos.
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Polgár-
mesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán (111.
iroda és 112. iroda) vagy postai úton lehetséges (3580 Tiszaújváros,
Bethlen G. út 7.).

Bráz György
polgármester
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Pályázat

Műszaki előkészítő
munkakör

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580, Tiszaújváros, Tisza út
2/a.) pályázatot hirdet műszaki előkészítő munkakör betöltésére a
munkatörvénykönyve szerinti jogviszony keretében, három hónapos
próbaidő kikötésével 1 év határozott időre szóló alkalmazással, mely
meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- Felsőfokú végzettség (gépész vagy építész szakirány)
- Hasonló munkakörben szerzett 3-5 év szakmai tapasztalat
- Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel, Internet)
- Büntetlen előélet
- B kategóriás jogosítvány
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolatot
- Jogosítvány másolatot
- Hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy annak igénylését bizonyító fel-
adóvevény másolatot
Munkakörbe tarozó lényeges feladatok:
- Pályázatok figyelése, pályázatok elkészítésében való közreműködés
- Közbeszerzési eljárások előkészítése
- Intézményi épületek, ingatlanok karbantartásához, felújításához szük-
séges tervek, költségvetések, árajánlatok elkészítése
Bér megegyezés szerint.
A munkakör legkorábban 2014. augusztus 01. napjától tölthető be.
Pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 25.
Pályázat elbírálásnak határideje: 2014. július 29.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda Non-
profit Kft-nek (3580, Tiszaújváros, Tisza út 2/a.) címezve, illetve elekt-
ronikusan a varosgazda@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Kerékgyártó
István ügyvezető igazgató 49/540-636.

Kerékgyártó István
ügyvezető igazgató

A Buliszombat délutánján egy ki-
adós közös tornán is részt vehet-
tek a közönség vállalkozó ked-
vű, sportosabb tagjai.

Az aerobik sokak kedvenc mozgásformája, s
még nagyobb kedvvel lehet végezni a gyakorla-
tokat, ha az edző maga Katus Attila, a hatszoros
világ-, kétszeres Európa-bajnok sportoló, aki
egyéb címekkel és titulusokkal is rendelkezik: a
legeredményesebb sportoló aerobik szakágban,
személyi edző, életmód tanácsadó, egyetemi
tanár, és egy pár hete megjelent könyv, a For-
máld magad! Változtass, segítek neked! szer-
zője. Attila egy energiabombaként vezényelte az
edzést, aztán - némi fotózás és tanácsadás után -
interjút adott lapunknak.
- Akik veled tornáztak, eléggé megizzadtak,
míg neked valószínűleg meg se kottyan
ennyi mozgás.
- Való igaz, hogy ennél sokkal keményebb
edzéseket is tartok, de mindig a helyszínhez
mértem választom meg, hogy milyen tempót
diktáljak. Itt kisgyerekek is voltak, akiket sze-
rettem volna bevonni, így inkább játékos edzés
volt ez, csak néha egy picit nehezebb. Szá-
momra fontos, hogy mindenki sikerélménnyel
és jó érzésekkel távozzon, megérezze a test-
mozgás jótékony hatását. Érezze, hogy nem
ügyetlen, képes megcsinálni egy ilyen moz-
gássort. Vagy ha csak kívülről nézi az egészet,
fogalmazódjon meg benne: tényleg, én miért
nem csinálom?
- Ennyi sportsikerrel, eredménnyel a hátad
mögött miért fontos az neked, hogy mások
mozogjanak?

- Az ember, ha megtapasztal valami jót, azt át
akarja adni. Ha lát egy jó filmet, egy jó nyaralá-
son vesz részt, akkor ösztönösen ajánlja a bará-
tainak, ismerőseinek. Én a sporttól rengeteget
kaptam, és ennek szeretném legalább a töredé-
két átadni. Annyi színt, ízt látok az életben a
sport révén, szeretném, ha mások sem élnének
színvakon. Van energiám, mert sok minden tör-
ténik velem, azért vagyok mosolygós és ki-

egyensúlyozott. A sport megtanított arra, hogy
beosszam az időmet, hogy a kudarcok az élet
velejárói, nem kell tőlük félni, és szorgalommal
mindent el lehet érni. Jó lenne, ha ezt megérte-
nék az emberek. Akik nem sportolnak, nem is
tudják, mit nélkülöznek. Van két fontos dolog:
tanulni, és átadni a tudást. Én a mai napig is ta-
nulok, és olyan tudást adok át, ami az emberek
arcára örömöt, boldogságot hoz. Sok visszajel-
zést kapok, rengetegen megköszönik, hogy
megváltozott az életük a sport által. Nekem gyö-
nyörű életem van, bárcsak mindenki megtalálná
azt a területet, ami ennyi örömöt okoz neki! Bár-
csak egyre többen megtapasztalnák, hogy a
mozgás nem kín, hanem egy természetes dolog,
és mindenki megtalálhatja a neki megfelelő
mozgástípust!
- De annyi edzés, sportág van. Honnan tud-
hatjuk, mi az, ami nekünk való? A frissen
megjelent könyvedből talál erre választ az
ember?
- Azt szoktam mondani, válassza mindenki azt
a mozgásformát, amihez kedve van. Ha akar,
fusson, ha akar, menjen el tollasozni, eleinte
teljesen mindegy, csak rendszeresen mozogjon.
Nem kell hirtelen nagy megterhelést adni, csak
mindig egy picivel többet, és ezt igényelni is
fogja a szervezet. Úgy érzem, sikerült olyan
könyvet írnom, amit ha a szakma elolvas, azt
mondja, rendben van. Ha pedig egy hétköznapi
ember veszi a kezébe, olvasmányosnak, érde-
kesnek tartja, leköti, és erőteljes motivációt
kap, hogy egy új értékrend mentén kicsit át-
alakítsa az életét. Dolgoztam Amerikában is,
ott megtanultam, hogy a jó tartalom nem elég,
nagyon fontos a csomagolás is. A Formáld
magad! Változtass! Segítek Neked egy szép
könyv lett, büszke vagyok rá, és úgy érzem,
minden belekerült, amit fontosnak tartok. Írok
benne az életemről is, készítettem egy hatvan
napos programot, aminek segítségével életmó-
dot változtathat az olvasója. A könyvvel min-

denki kap egy kódot, ennek révén minden nap
bejelentkezem neki egy-egy újabb üzenettel,
ami tovább erősítheti őt.
- Igen, mert a mozgás fárasztó, főként el-
kezdeni nehéz…
- Az első lépést mindig nehéz megtenni. Ha
egy autót kell tolni, akkor is az a legnehezebb,
míg elindul, aztán ha megvan a lendület, már
sokkal könnyebb, szinte megy magától. Az
ember mindig nehezen változtat, van benne
egy kis félelem, kényelmesség, konformra való
törekvés, pedig a fejével tudja, hogy ha kizök-
ken a megszokott állapotból, utána jobban
érezheti magát. Főzni sem mindig öröm, de
attól enni kell. Nekem sincs kedvem mindig
sportolni, de tudom, hogy ha mozgok, erőt nye-
rek. Sokszor a pszichés fáradtságot is így lehet
leküzdeni. Ezt viszont meg kell tapasztalni, és
mindez rajtunk múlik. Mint minden az életben.
Az emberi kapcsolataink, a közérzetünk, az
energiánk, érzéseink. Nem szabad engedni,
hogy a kényelem, a lustaság győzzön, hisz a
mozgás öröme velünk születik, csak kiöljük
magunkból.
- Folyamatosan tanulsz, egyik egyetemet be
sem fejezed, már kezded a másikat. Ez mit
tesz hozzá a karrieredhez?
- Mindig hosszú távon gondolkodtam az élet-
ben. Az élsportolói karriert is fel kell építeni,
hosszú, komoly, kitartó, tudatos munkával. A
sikerek nem annak jönnek, aki szerencsés,
hanem aki okosan tervez, a legjobban akarja, s
a legtöbbet tesz érte. Én nem adom fel soha, ha
valamit kitűzök, azt elérem. Ezért nem is ag-
gódom, mert ha százszor sikerült a célomat
megvalósítani, százegyedszer is menni fog.
Lehet, hogy hamarabb, lehet, hogy később,
csak legyen az emberben szorgalom és kitar-
tás. És ami nagyon fontos, egészsége legyen.
De azért is lehet tenni, mégpedig mozgással.
Ezt érdemes mindenkinek megfontolni!

Tokaji Edit

Ülésezik az önkormányzat

Rendkívüli testületi
Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2014. július 24-
én, csütörtökön 14 órakor rendkívüli ülést tart a Városháza III. eme-
leti tanácskozó termében.
Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1./ Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi dön-
tésre
Nyilvános ülés:
1./ Javaslat a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítvánnyal kapcsolatos
döntésre
2./ Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
3./ Javaslat a távhőszolgáltatás díjának módosítására vonatkozó ál-
lásfoglalásra
4./ Javaslat az önkormányzati fenntartású intézmények alapító ok-
iratainak módosítására

A siker nem szerencse kérdése
Mozdult a város

Megizzadtak, akik KatusAttilával tornáztak.

Attila mindig hosszú távon gondolkodik.

Jótékonysági rally

Londontól Ulánbátorig, Tiszaújvároson át
A Hungarian Kiwis-Mongólia
Rally 2014 elnevezésű jótékony-
sági eseménynek tiszaújvárosi
résztvevője is van. Dr. Elekes
Ferenc két új-zélandi barátja,
Jonathan James és Ashley Gard-
ner társaságában vállalkozott a
nem mindennapi autós kaland-
ra, melynek során az idei TVK
Triatlon Nagyhetet és a TVK-
Mali Triatlon Klubot is reklá-
mozzák gépjárművükön.

- A többek között közép-ázsiai gyerekeket tá-
mogató angol Go Help alapítvány képvisele-
tében július 5-én Londonból indultunk a 15
ezer kilométeres útra - tudtuk meg a jogász
végzettségű dr. Elekes Ferenctől, aki július 9-
én, rövid időre megszakítva útját, társaival
együtt Tiszaújvárosba érkezett. - Az indulás
feltétele az volt, hogy befizessünk az alapít-
ványnak 1000 angol font „nevezési díjat”,
majd beszerezzünk egy 9 évesnél nem idősebb
gépjárművet. Mi a saját pénzünkből vásárolt
és tankolt Mitsubishi L200-as pick-up típusú
autóval vágtunk neki az útnak. A mintegy 40
résztvevőnek nem határozták meg a pontos
koordinátákat az ulánbátori célig. Ami ben-
nünket illett, innen a „déli” útvonalon haladva,
Románia, Bulgária, Törökország, Irán, Türk-
menisztán, Üzbegisztán, Tadzsikisztán, Kirgi-
zisztán, Kazahsztán és Oroszország érintése
után érkezünk majd meg Mongóliába. Tisza-

újvárosi kitérőnk apropóját az adta, hogy a
TVK-Mali Triatlon Klub is csatlakozott támo-
gatóink közé. A Lehmann Tibor klubelnök
által átadott 100 liter ásványvíz nagyon jól jön
majd a hosszú autózás során. Mi cserébe fel-
ragasztottuk autónkra az idei TVK Triatlon
Nagyhét és a klub logóját is, mellyel reklá-
mozzuk Tiszaújvárost, ezt a nagyszerű ese-
ménysorozatot és az egyesületet. Terveink
szerint összesen öt hétig leszünk úton, melybe
már a hazautazást is bekalkuláltuk. A hazauta-

zásunk rendhagyó lesz, hiszen a rally résztve-
vői azzal is segítik az alapítványt, hogy autó-
jukat Ulánbátorban átadják a helyi képvi-
selőknek, akik gondoskodnak azok megfelelő
felhasználásáról. Érdekesség, hogy néhányan
közülünk mentővel teszik meg az utat, így
azokat adják majd át további hasznosításra.
Hazafelé tehát vonattal utazunk egy jót! Azok,
akik követni akarják, hogy éppen hol járunk,
megtehetik ezt a Hungarian Kiwis-Mongolia
Rally 2014 facebook oldalunkon.

Dr. Elekes Ferenc (jobbról), Jonathan James, Ashley Gardner és LehmannTibor tiszaújvá-
rosi találkozása. (Fotó: Magánarchívum)
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A küldöttség ellátogatott a református templomba is.

Negyvenen két napra

Diákok
Beregszászról

Harminchárom diák és hét kísérő vett részt azon a két-
napos kiránduláson, melyen Beregszász küldöttsége ven-
dégeskedett városunkban.

A két település önkormányzatának támogatásával felső tagozatos diá-
kok és kísérőik a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola peda-
gógusai és diákjai segítségével ismerkedtek meg településünkkel és a
környék nevezetességeivel.
- A Határtalanul programunk keretében már volt kapcsolatunk
Beregszász egyik iskolájával - mondta Gerőcsné Berkes Judit, a ven-
déglátó iskola igazgatóhelyettese. - Ezért nagy örömmel tettünk eleget
Bráz György polgármester úr kérésének, hogy mi legyünk a kirándulás
ideje alatt a kísérői a csoportnak.
A vendégek a két nap alatt megismerkedtek a református templommal,
a tájházzal és természetesen a strandfürdővel is, valamint ellátogattak a
Miskolci Vadasparkba és Lillafüredre is.
- A tanulmányi eredménytől tettük függővé, hogy kik is kerüljenek be a
csoportba - mondta Bendik Veronika a beregszászi polgármesteri hiva-
tal dolgozója, a küldöttség vezetője. - Kisebb csoportokkal jártunk már
itt, de ilyen nagy küldöttséggel még sosem tudtunk jönni. Ezért külön
köszönetet szeretnék mondani a két település polgármesterének Babják
Zoltán és Bráz György uraknak, hogy ez létrejöhetett.
A gyerekek örömmel vettek részt a programokon, persze a legjobban a
pancsolást várták.
- Nagyon örülök, hogy itt lehetek - mondta Desko Dávid. - Nagyon tet-
szik Tiszaújváros, szerintem a családommal el fogunk még ide látogatni.
Zawiercie és Csíkszereda után Beregszász a harmadik testvértelepülés,
ahonnan a nyáron diákcsoport érkezett vendégségbe Tiszaújvárosba.

borza

Táborozók Zamárdiban.

Horgásztábor

Napközi a tó partján
Idén is megszervezte nyári nap-
közis táborát a Zabos Géza Hor-
gász Egyesület. Az ifjú horgászok
és felnőtt kísérőik a sajószögedi
Erdészeti tó partján töltenek egy
hetet.

A buszhoz gyülekeznek reggelente a gyerekek,
onnan indulnak együtt a tópartra. Tarisznya,
hátizsák, horgásztáska, botok, mindenki felpa-
kolva érkezik a parkolóba. A közös buszos túra
után begyalogolnak a partra, rendezkednek,
szerelnek, és mindenki beveti a pecáját a tóba.
25 kis horgász - ennyien jelentkeztek a táborba
-, köztük két lány is akad.
- Ha így belemarkolsz a csontiba és egy párat

a tenyeredbe fogsz, az tök jó érzés, mert csik-
landozzák a kezedet - mondja Magasi Lili,
amikor mellé guggolok, hogy megnézzem az-
napi zsákmányát. Aztán egy kivételével bele-
potyogtatja a tálkába a kukacokat, ami a
kezében maradt azt ügyesen felrakja a horogra.
- Tavaly én nyertem a horgászversenyt itt a tá-
borban - mondja büszkén Lili, s közben egy
pillanatra sem veszi le szemét a kapásjelzőről.
- Én minden évben itt vagyok, mert szeretek
horgászni. Óvodás koromban kezdtem, apu-
kám tanított meg mindenre, vele és a barátaival
szoktunk kijárni ide, meg a Tiszára is. Sőt, csó-
nakból is szoktunk halat fogni. Sosem tudha-

tod, hogy mi vár rád!- kapom a bölcs választ a
8 éves kislánytól, amikor azt kérdezem, hogy
miért is szeret horgászni. Látja, hogy nem egy
szakavatott horgásszal beszélget, így hát ki-
egészítésképp kapok még némi tudnivalót a
halfajtákról, a beetetésről, de azt is megtudom,
hogy a naphal káros, mert megeszi más halak
ikráit, ezért a jó horgász nem dobja vissza, ha
egyszer már kifogta.
Egy horgászállással odébb épp kapása van a fi-
úknak. Apró sügér akadt Ruha Bence csalijára.
- Sok ilyen kis halat fogtunk már, tegnap is

meg ma is - mondja a fiú. - Sajnos a nagyobbak
nem jönnek, de a kicsikből van sok, nem csak
nekünk, a többieknek is. A tegnapi zsákmá-
nyunk 15 sneci, 2 naphal és egy törpe volt.
A gyerekeket 2-3 fős csoportokba osztották,

így horgásznak együtt naphosszat a kijelölt
partszakaszon. Aki megszomjazik, elsétál az
egyesület tábori sátrához, ott frissítheti fel
magát. Ide érkezik az ebéd is, hiszen a gyere-
kek reggel 9-től délután 4 óráig táboroznak a
tóparton. Noha eszükbe sem jut enni a nagy
koncentrálás közben, az energia azért mégis
csak kell!
- Én most vagyok itt először - szólal meg ismét

Bence. - Nem vagyok egy nagy horgász, nincs
is nagy tapasztalatom, de szeretem, meg hát
azért jöttem, hogy megtanuljak itt dolgokat.
A horgásztábort három éve rendezi meg a

Zabos Géza Horgász Egyesület. Az első esz-
tendőben 10-en, tavaly és most is 25-en jelent-
keztek.
- Ebből is látszik, hogy egyre kedveltebb

hobbi, sport a horgászat a gyerekek körében is
- mondja Csehovics Zoltán az egyesület ifjú-
sági felelőse. - Még meg sem hirdettük a tábort
már jelentkeztek a tavalyiak, ami jót jelent, hi-
szen van utánpótlás. A napközis táborunkat
leginkább a horgászni szerető, de még nem
tudó gyerekeknek rendezzük meg. Nagy lel-
kesedéssel érkeznek, és vastag zsinórokkal, hi-
szen óriási halakat akarnak fogni - mondja

mosolyogva a gyerekekre felügyelő Zoli. - Ezt
is megtanítjuk nekik, meg hogy hogyan kell
szerelni, milyen eszközök szükségesek a hor-
gászáshoz. Bár így, az első két nap után az a ta-
pasztalat, hogy inkább szaladnak le a partra,
minthogy az elméleti dolgokat hallgassák, per-
sze majd erre is kerítünk időt, meg hát menet-
közben, amikor szükségük van segítségre,
akkor magyarázunk, mutatunk nekik mindent.
Szeretnénk, ha megtapasztalnák a horgászat él-
ményét, ez a fő célunk. Belevittünk egy kis
versenyt is, ami ösztönzi őket. Minden nap
végén lemérjük a csoportok kifogott zsákmá-
nyát, a mennyiség alapján feláll egy sorrend és
kihirdetjük a győzteseket. Nagyon élvezik ezt.
Reméljük ezekből a gyerekekből is kinevelőd-
nek majd versenyzők, hiszen most is vannak
büszkeségeink. A Szolnokon rendezett orszá-
gos versenyen Papp Tamás 15. helyezést ért el
U18-as kategóriában, az U14-eseknél pedig
Dúró Áron lett a 12. az országos mezőnyben.
Távlati terveink, vagy inkább álmaink között
szerepel egy Horgászakadémia létrehozása,
hogy versenyzőket nevelhessünk ki, készíthes-
sünk fel megyei, hazai, nemzetközi megméret-
tetésekre.
Balázs Tibor horgászmester is a kis horgászok
körül sürög-forog. Kell is, hol itt, hol ott van
szükség segítségre.
- Úszószerelék beállítás, vízmélység mérés,

etetőanyag keverés, ilyeneket is megtanítunk
nekik – mondja. - A cél, hogy minél többet tud-
janak meg a horgászatról azok a gyerekek, akik
valamiféle affinitást éreznek e sport iránt. El-
mondjuk nekik az alapvető szabályokat, be-
szélünk az engedély szükségességéről, megis-
merkednek a különböző halfajokkal, azzal,
hogy hogyan vegyük le őket a horogról, ho-
gyan és miért kell fogási naplót vezetni. Azt hi-
szem, itt az öt nap alatt valóban „megfertő-
ződnek” a gyerekek. Tartunk majd bemutató
horgászatot, de tervezünk egy poroszlói kirán-
dulást is az Öko-Centrumba. Az önkormányzat
egyesületi támogatásának köszönhetően nem-
régiben vettünk egy motorcsónakot, talán csó-
nakázás is lesz, ha belefér ebbe a pár napba.

berta

Sok apró fogást tanulhatnak meg a gyerekek.

Még hogy a horgászat magányos sport!

Döntött a kuratórium

Tiszaújváros jövőjéért
Ülést tartott a Tiszaújváros jö-
vőjéért Alapítvány kuratóriuma.
A grémium 14 pályázó 31 pályá-
zatát bírálta el, és az alábbi tá-
mogatásokról határozott:

- TVK-Mali Triatlon Klub: a Triatlon Nagyhét
megrendezésére 19 millió forint, a nagyheti ját-
szópark üzemeltetésére 2,5 millió forint.
- Tiszaújvárosi SC: utánpótlás nevelésre 1 mil-
lió forint, versenyek rendezésére, versenyeken
való részvételre 1 millió forint.
- FC Tiszaújváros: utánpótlás fejlesztési prog-
ramra 1 millió forint, az V. Alaitner kupa meg-
rendezésére 300 ezer forint.
- Tiszaújvárosi Gimnasztrádáért Alapítvány: a
15. Nemzetközi Gimnasztráda Világtalálkozón
való részvételre 1,2 millió forint.
- Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete: a Hu-
szár Andor emléknap rendezési költségeire, ki-
adványaira számla ellenében maximum 1
millió forint.
- Tisza Média Kft.: a Triatlon TV működteté-
sére 1 millió forint.
- Derkovits Kulturális Központ: az összmű-
vészeti alkotótáborra 500 ezer forint, a nyári
olvasótáborra 300 ezer forint.
- Zabos Géza Horgász Egyesület: horgász-, il-
letve halászengedélyekre a roma és rászoruló

családok számára 600 ezer forint.
- TIFIT SC: versenyek szervezésére 500 ezer
forint.
- Napraforgó Alapítvány: sószoba kialakítására
az Éltes Mátyás iskolában 300 ezer forint.
- Kaffka Margit Nyugdíjas Egyesület: autóbu-

szos kirándulásra 100 ezer forint.
- Széchenyi István Alapítvány: gyermeknapi
mulatságok megszervezésére 80 ezer forint.
- Tiszaújvárosi Református Énekkar: nemzet-
közi zenei fesztiválon való részvételre 70 ezer
forint.

A játszópark működésére 2,5 millió forint támogatást ítélt meg a kuratórium.

A táborok hangulatához hozzátartozik az utazás, a sok-
sok kirándulás, nevetés, az éjszakai sutyorgások a tár-
sakkal, és szerencsés esetben a vízparti napozás és fürdés
is. Ha egy tábor jól sikerül, onnan mindenki fáradtan
tér haza. Fáradtan, de telis-tele élményekkel.

A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hunyadi
épületéből már évek óta útra kel egy csapat, hogy felfedezze a Balaton
kínálta örömöket. Idén ismét szerencséjük volt az időjárással, hiszen majd-
nem minden nap tudtak strandolni, és mindössze egyszer áztak el, az vi-
szont a kalózhajón edződött gyerekseregnek semmi gondot nem okozott.
- Július 3-tól 10-ig táboroztunk, a szokásos felállásban: Zsuzsa néni,
Márta néni, Ildikó néni, Tamás bácsi és jómagam, valamint 55 jókedvű
gyerek - mondta Czár Judit Bianka táborvezető. - A Széchenyi épület-
ből is csatlakoztak hozzánk néhányan, alsó és felső tagozatosok egy-
aránt nagyon jól érezték magukat, a vegyes életkori összetétel csak a
családias hangulatot erősítette. Igyekeztünk most is minél több érdekes
programot szervezni a gyerekeknek. Ilyenkor a szórakozáson kívül az is
fontos, hogy megismerkedjenek kicsit a Balaton környékének termé-
szeti szépségeivel, történelmi nevezetességeivel.
A tihanyi kirándulás elmaradhatatlan ebben a szabadidős táborban, de
persze más programok is bőven akadtak: bobozás Fűzfőn, konyakmeggy
üzem látogatása Lellén, Military Park Zamárdiban, gömbkilátó Bogláron,
és a siófoki diszkóhajó, ami mindig nagy sikert arat a gyerekek körében.
Az autóbuszos kirándulások mellett változatos volt a szálláshelyen töl-
tött idő is, hiszen sok érdekes szabadidős lehetőség kínálkozott: biliárd,
csocsó a szálloda halljában, közös meccsnézések, szurkolások, karaoke
party, még „maszkmesterként” is kipróbálták magukat a gyerekek, ami
persze sok-sok nevetésre adott okot. Az emlékeikben mindez bizonyára
nagyon sokáig megmarad, hiszen egy jól sikerült balatoni nyaralás jó
társaságban, kellemes időben, hosszú időre feltölt mindenkit. A jövő évi
táborig legalábbis biztosan.

T.E.

Balatoni nyár

Élmények Szántódról
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Tiszaszederkény 1969-ben nem csak fiatal város, de a fiata-
lok városa is volt. Az átlagéletkor bőven 30 alatt, így köny-
nyen születtek kapcsolatok, szerelmek. Ám voltak olyan
esetek, melyek bizony nem tetszettek az átlagembernek.
A nyugati hatás akkoriban nem volt éppen üdvözlendő, a
hosszú haj, a farmer, egy olyan kultúrát testesített meg, ami
nem volt kívánatos. Persze a propaganda erre még rá is erő-
sített, a filmekben mindig ilyen alakok voltak a rossz fiúk és
az újságokban is több alkalommal lehetett hasonló tartalmú
cikkel találkozni. A Borsodi Vegyész sem volt ez alól kivé-
tel.
A Csattanós kaland című cikkben két, a TVK-ban dolgozó,
szabadidejében gépírást tanuló fiatal lánykát inzultált két vál-
lig érő, zsíros hajú fiatal férfi, a város akkori főterén a víz-
torony alatt egy éjszaka.
„Csak a nadrágjuk elütő: egyiken lakájnadrág feszül, másikon
csak úgy lobog az amerikai urasági tehenésznadrág. Hiába,
nálunk most ez a divat, a „TEXAS” nadrág.”
Ilyen felvezetés után egyértelmű, hogy a két férfi közeledé-
sét - mely a cikk szerint elég nyers és közönséges volt - a fi-
atal, szende lányok nem vették jó néven. Szerencséjükre a
rend őre - virgonc bajszú negyvenes - a közelben egy hir-
detőoszlop takarásából figyelte az eseményeket, hogy kellő
időben közbe tudjon lépni. Erre azonban nem volt szükség,
az egyik leány ugyanis átadta füzetét és táskáját barátnőjé-
nek, majd egy olyan pofont kevert le a rámenős fiúk egyi-
kének, hogy hatására mindkettő elinalt.
„ A rendőr szája szögletében mosoly bujkál. Kisétál a jár-

dára, a villanyfény alá, úgy néz a távolodó két lányka után.
Ez aztán asszonynak való! - gondolja magában, miközben
jobbról is, balról is pöndörít egyet virgonc kis bajuszán.”
A jövő héten ismét szemlézgetünk.

borza

Csattanós
45 éve történt

A Tisza TV műsora

Július 17., csütörtök

9.00: Bodzaszörp - beszélgetés álmokról, hobbikról, önmegvalósí-
tásról

9.30: A Sportfesztivál sztárjai
(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Július 23., szerda
18.00: Gimnasztráda gála

Július 24., csütörtök
14.00: A képviselő-testület ülésének közvetítése

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy
a Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
nyári nyitvatartási rendje 2014. július 14-étől augusztus 19-éig

az alábbiak szerint alakul:
Ügyfélfogadás és vezetői ügyelet a székhelyen

(Alkotmány köz 2.):
szerda-csütörtök 8.00-12.00 és 13.00-15.30.

Hok Csaba
igazgató

Gyógyúszás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a 18 év alattiak csoportos
gyógyúszása 2014. augusztus 31-ig a Tiszaújvárosi Sport-Park Non-
profit Kft. (Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. sz. )
uszodájában lesz hétfő és szerdai napokon 16.30-17.30-ig.

Nagyné Kántor Judit
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet

főigazgató

Bourbon Street és Barátai

Továbbra is szól a blues
Az elmúlt hétvégén tartott Buli-
szombat záró koncertjén jól is-
mert együttes lépett színpadra,
és teremtett igazi buli hangula-
tot, a Bourbon Street és Barátai.
A koncert végén Kádár Róbert-
tel, az együttes énekesével be-
szélgettünk.

- Mindig remek koncertet adtok, pedig úgy
tűnik, nem sokat tesztek a direkt karrier-
építés érdekében. Mi a sikeretek titka?
- Mi is úgy érezzük, hogy szeret minket a ti-
szaújvárosi közönség, és nekünk is nagy-nagy
öröm nekik játszani. Valószínűleg ezt érezhetik
rajtunk, a mi lelkesedésünk viszi őket egy ol-
dottabb hangulatba. Persze az sem elhanyagol-
ható, hogy - mivel mindannyian tiszaújvárosiak
vagyunk, és az élet más területein sokszor ta-
lálkozhatnak velünk - jó ismerősként tekinte-
nek ránk a színpadon. Néhányan talán kicsit
elfogultak is velünk, de ez egyáltalán nem baj.
- Nincs szükség elfogultságra, hiszen évről
évre jobbak vagytok zeneileg is. Sok munka
van emögött?
- Inkább azt mondanám, annyi, amennyi bele-
fér. A Bourbon Street annak idején úgy indult,
mint egy baráti társaság, és az is maradt. Ne-
künk elsősorban nem az a fontos, hogy karriert
építsünk, hanem hogy jól érezzük magunkat
együtt, legyen egy olyan lehetőségünk a sza-
badidő eltöltésére, ami teljesen más, mint a hét-
köznapi munka. Élvezetes, feltölt és kikapcsol,
eközben közös élményünk legyen minden
próba és fellépés. Mivel a zenekar minden
tagja munkahelyeken dolgozik, és olyan széles
érdeklődési körű, hogy sokféle más tevékeny-
séggel is foglalkozik, elég kevés idő marad a
próbákra. Vagyis nehéz összehangolni, hogy
adott időpontban mindenki ráérjen. De nem is
az a célunk, hogy minél több fellépést szer-

vezzünk, és előrehaladjunk a zenei ranglétrán,
hanem hogy mi, barátok, jól érezzük magun-
kat, és lehetőleg ennek a közönség is hasznát
lássa.
- Az együttes nevébe az utóbbi időben be is
került: és barátai. Ez valami új irányt je-
lent?
- Ez azt jelenti, hogy aki a barátaink közül szí-
vesen teszi hozzá a tudását az együttesünkhöz,
azt örömmel látjuk. Ezen a koncerten Sepsi
Adrienn a fantasztikus énekhangjával, Csató
Szilárd a profi harmonikajátékával színesítette
és gazdagította a számokat. Eredetileg billen-
tyűs is volt a zenekarban, de ő más teendői
miatt már nem tud velünk tartani, így egy
gitárcentrikusabb zenét játszunk, és a reperto-
árunk is átalakult kissé. Szeretnénk a tangó-

harmonikának egyre nagyobb teret adni, meg-
látjuk, mennyire sikerül ezt kivitelezni. Pólik
Gyula is váltott, a dobok helyett gitáron játszik.
Tóth Tamás személyében viszont remek dobo-
sunk lett, míg a basszusgitárt továbbra is Tóth
László bűvöli. Néhány változás tehát történt,
egy azonban marad a régi: a blues, annak több-
nyire a jól táncolható számai, és elkalandozunk
néha a rock and roll műfajába is.
- Mivel készültök a Triatlon Nagyhétre?
- Augusztus 6-án két blokkban játszunk majd
a kisszínpadon, természetesen már nagyon ké-
szülünk rá. Az első fellépésünk akusztikus vo-
nalon lesz erősebb, a másodikban pedig a
megszokott buli hangulatot szeretnénk megte-
remteni. Reméljük, akkor is sikerül majd, sze-
retettel várunk minden érdeklődőt a közönség
soraiba. Üzenjük, hogy kényelmes cipőben jöj-
jenek, hátha kedvük támad táncolni is!

T.E.

A Bourbon főleg bluesban „utazik”.

Barátok a nézőtéren.

Sepsi Adrienn énekével, Csató Szilárd harmonikajátékával gazdagította a számokat.

Varázslat a Dísztó körül
Kedves Gyerekek!
Alice csodaországába invitál mindnyájatokat a Tisza Média Kft. au-
gusztus 7-én, a Triatlon Nagyhéten a Város Napján. Aki ellátogat
hozzánk, az igazi meseországba csöppenhet, hiszen a tavon mesela-
dikok várják majd a csónakázni vágyó gyerekeket, a tó körül pedig
megelevenedik az Alice csodaországban című mese. Ami vár még
benneteket: rengeteg játék, arcfestés, lufihajtogatás, a Csodamalom
Bábszínház előadása, Galagonya bohóc mesekoncertje, és Muzsikás
Péter műsora.
A rendezvény fővédnöke Bráz György polgármester.
Fedezzük fel együtt Alice csodaországát!
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Nyári gyermekfelügyelet
a képernyő előtt is

Végre itt a szünidő, vége az iskolának! Nem kell
minden nap házi feladatot készíteni, és a szülői
szigor is megenyhül erre az időszakra. Felborul a
napi megszokott iskolai rutin, és a fiataloknak
több szabadidejük van a barátokra, a játékra,
valamint az otthoni kikapcsolódásra is.

A változatos televíziós kínálatból és online
tartalmakból válogatva ilyenkor sok lehetőség nyílik a
szórakozásra, ugyanakkor megfelelő felügyelet
nélkül a kiskorúak a számukra káros tartalmakhoz is hoz-
záférhetnek. A szülők szeretnének megadni miden jót
gyermekeiknek, egyben akkor is gondoskodni róluk, és
vigyázni rájuk, amikor nincsenek velük. Az Invitel fele-
lős vállalatként hasznos megoldásokat nyújt a virtuális
világ biztonságos felfedezéséhez.

Biztonságos szörfözés
Ma már szinte elképzelhetetlen az élet internet nélkül,
melynek a fiatal korosztály az egyik legaktívabb
használója. A világháló által nyújtott szabadság azon-
ban veszélyeket is rejt magában, amelyektől a szülők
biztonságban szeretnék tudni gyermekeiket. Az Invitel
feladatának tekinti, hogy az online elérhető értékes
tudást és szórakoztató tartalmat a kiskorúak a lehető leg-
biztonságosabb környezetben fedezhessék fel, ezért – a
vonatkozó jogszabályi előírásoknak is megfelelve -
ingyenesen letölthető és díjmentesen használható, ma-
gyar nyelvű szűrőszoftvereket is elérhetővé tett
honlapján. A programmal a szülők egyszerűen
megóvhatják gyermekeiket a károsnak ítélt internetes
oldalaktól, valamint figyelemmel követhetik online
tevékenységüket, sőt akár a weben töltött időt is
korlátozhatják. Az Invitel – az ingyenesen hozzáférhető
szűrőszoftverek mellett – az egyik legismertebb
internetbiztonsági céggel együttműködve csekély havi
díjért kínál a bevett víruskereső alapszolgáltatások
mellett valós idejű vírusvédelmet, illetve a biztonságos
online pénzügyeket támogató és gyermekvédelmi
funkciókat egy csomagban tartalmazó komplex
megoldást is. Az ajánlott gyermekvédelmi megoldások
használata mellett azonban nélkülözhetetlen az is, hogy a
szülők folyamatosan és eredményesen kommunikáljanak
gyermekeikkel a tudatos internetes tartalomfogyasztásról,

valamint az online térben rájuk leselkedő veszélyekről és az
azok elleni hatékony védekezésről.

Gondtalan tévézés határok közt
Az anyukák és apukák nyáron a tévé előtt töltött időt is
lazábban kezelik, és a fiatalok olykor felügyelet nélkül
váltogathatják a csatornákat. Mivel a kisgyermekek
önállóan sokszor még nem képesek megállapítani, melyik
műsor a megfelelő számukra, az elővigyázatosság ezen
a területen is fontos. Ilyenkor jön jól egy olyan eszköz,
amely a szülők távollétében automatikusan szabályozza,
hogy gyermekeik milyen műsorhoz férhetnek hozzá.Az
Invitel digitálistévé-szolgáltatása alapfunkcióként
tartalmazza a gyerekzár funkciót, ami a legtöbb
veszéllyel szemben védelmet nyújt. A szolgáltatással
csupán pár gombnyomással letiltható bármely televíziós
csatorna, de akár műsorszinten is szabályozható, hogy
milyen korhatáros tartalmakhoz férhetnek hozzá a
fiatalok.
Ennek a két megoldásnak a használatával a nyár
gondtalan és felhőtlen lesz az egész család számára,
miközben élménygazdag marad a kicsiknek, akik
kedvükre válogathatnak a színes és egyben biztonságos
kínálatból.

Az Invitel akkor is vigyáz gyermekére, ha Ön épp nincs otthon vele

További információ: www.invitel.hu

A COLUMBIAN TISZAI KOROMGYÁRTÓ KFT.
MUNKATÁRSAT KERES TISZAÚJVÁROS ÉS

VONZÁSKÖRZETÉBŐL
RENDSZERKEZELŐ MUNKAKÖR

BETÖLTÉSÉRE.
Elvárásaink:
- Legalább középfokú szakirányú végzettség
(érettségi, technikum, vegyipari, villamosipari,
műszerész, gépész)
- Számítógép felhasználói szintű ismerete
- Önállóan és csapatmunkában történő munkavégzés
- Flexibilis, jó probléma megoldó képesség
- Fizikai terhelhetőség
Előny:
- Kazángépész, turbinagépész, targoncavezetői,
emelő gépkezelői és teherkötözői tanfolyami kép-
zettségek
- Hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat
A jelentkezők szakmai önéletrajzát, az iskolai és

egyéb végzettséget igazoló okiratokkal együtt
2014. 07. 31-ig levélben vagy személyesen az

alábbi címre várjuk:
Columbian Tiszai Koromgyártó Kft.
Tiszaújváros, Pf. 61. (TVK Ipartelep)

3581

Hogy hirdetése biztosan
célba érjen!

A Tiszaújvárosi Krónikában is
megjelenik lakossági apróhirde-
tése, amennyiben azt a Tisza TV
Képújságjában legalább 5 napra

(2.500 Ft),
legkésőbb kedden 12 óráig feladja.

BOGRATLON
Tiszaújvárosi Bográcsfőző Fesztivál

A fesztivál helyszíne: Tiszaújváros, Dísztó és környéke
A fesztivál időpontja: 2014. augusztus 3. (vasárnap)
Csapatok jelentkezése és helyszíni nevezés a regisztrációs irodán: 8:00-09:30
Tűzgyújtás: 10:00
Eredményhirdetés: 16:30
Résztvevők: 3 - 10 fős csapatok
A zsűri tagjai: Magos Zoltán, Jenei Tamás Babits László, Jenei Lóránt
Nevezés: A nevezési lap letölthető a www.tvkmalitriatlon.hu oldalról.
Maximum 55 csapat nevezését tudjuk elfogadni!
A főzőhelyeket a rendezőség jelöli ki a versenyző csapatok részére.
- postai cím: TVK MALI Triatlon Klub, 3580 Tiszaújváros, Teleki B. út 6.
- e-mail: tvkmali@triatlon.t-online.hu
- fax: 49/540-095
Nevezési lap leadása és a nevezési díj befizetése a TVK MALI Triatlon Klub irodájában személyesen is le-
hetséges (Sportcentrum - Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. H-P: 13:00 – 16:00).
Nevezési díj:
2014. július 28-ig előnevezési díj 6.000 Ft / csapat
2014. július 29-tól már csak a fesztivál napján, a helyszínen lehet nevezni 8.000 Ft / csapat
Az előnevezési díjat személyesen, vagy rózsaszín postai utalványon a postázási címre kérjük befizetni.
A fesztivál leírása:
A csapatok a regisztrációs irodán megkapják regisztrációs kártyájukat és a bogratlon egységcsomagot. A
főzés 10:00 órakor közös tűzgyújtással kezdődik. A főzés egyetlen szabálya, hogy az ételt legfeljebb három
óra alatt és – ahogy a verseny neve is mutatja – BOGRÁCSBAN kell elkészíteni. Szabadon főzhető bár-
milyen étel. Az alapanyagról, bográcsról és bográcstartó állványról a csapatok gondoskodnak. Gázüzemű
főzőhely használata tilos!
A rendezők biztosítják:
A főzőhelyet, aprított fát, sörasztalt két paddal, szemeteszsákot, vízvételi lehetőséget.
Értékelés:
Az idei évben is a verseny hatékony lebonyolítása érdekében a zsűri két részre lesz osztva a Dísztó két ol-
dalán.
A zsűri a főzés folyamán végigjárja a csapatok főzőhelyeit az alábbiak szerint:
• A zsűri betekint a verseny menetébe. Plusz pontot jelenthet az egységes felszerelés, a rend, a csapatnál ural-
kodó jó hangulat, a vendéglátás szívélyessége, a különleges recept.
• A zsűri továbbá pontozza a megkóstolt ételt, számít az étel jó íze, tálalásának szépsége, a hozzá kínált köret
és ital, stb.
Az értékelések végén a zsűritagok „átkóstolnak” az ellenkező oldal azon csapataihoz, melyet a zsűri a leg-
jobbnak ítélt az első alkalommal. A végeredményt ezután hirdetnek.
Díjazás:
A győztes csapat elnyeri a „Triatlon Nagyhét 2014 Bogratlon-bajnoka” címet és az „Aranybográcsot”.
A második és harmadik helyezett csapat tagjai tárgyjutalomban részesülnek.
Minden résztvevő csapat emléklapot kap.
További Információ:
- telefon: 30/645-2746, 49/540-094
- fax: 49/540-095
- e-mail: tvktmali@triatlon.t-online.hu
- web: www.tvkmalitriatlon.hu

,
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A jövő súlyemelő reménységei az edzéseken naponta több száz
kilót mozgattak meg.

A németországi Brandenburg adott otthont az idei kajak-kenu
Európa-bajnokságnak. A magyar válogatott kiválóan szerepelt, ver-
senyzőink 8 arany- és 8 ezüstéremmel többek között a német csa-
patot is maguk mögé utasítva az éremtáblázat élén zártak.
Az érmek tekintetében nem lényegtelen adat, hogy az olimpiai szá-

mokban hat medált hoztak haza a versenyzők.
A mezőnyben ott volt a K-2 200 méteren indult egységben a Tiszaújvá-
rosi Vízi Sport Egyesület kiválósága, Molnár Péter, aki párjával, Bán
Kristóffal a döntőbe jutott és végül a duó a hetedik helyen érkezett célba.
Az utazó keretben volt a tiszaújvárosi parakajakos Váczi Anita is, aki
végül betegsége miatt nem indult az EB-n.
K-2 200 méter: 1. Ronald Rauhe, Tom Liebscher (Németország) 31.797
2. Jurij Posztrigaj, Alekszandr Djacsenko (Oroszország) 32.245 3.
Aurimas Lankas, Edvinas Ramanauskas (Litvánia) 32.527 …7. Molnár
Péter, Bán Kristóf 33.036

Tábor Patakon

A Sárospataki Református Kollégium Diáksport Egyesület valamint a
Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület általános iskolás
korú versenyzői Sárospatakon a Bodrog partján közös edzőtáborozáson
vettek részt. Velenszki Tamás szakedző vezetésével 30 tiszaújvárosi fi-
atal versenyző töltött el hasznos és élményekben gazdag napokat
Sárospatakon. A július 8-12 közötti edzőtábor a sárospataki önkor-
mányzat, valamint a Magyar Kajak-Kenu Szövetség támogatásával a
régió sportágfejlesztési programjának keretében valósult meg.

Rakusz, a mester

Szolnokon rendezték meg a sportág „nagy öregjeinek”, a mastersek or-
szágos bajnokságát.
A Tiszaújvárosi Vízi SE kiválósága, Rakusz Éva három számban állt
rajthoz és a futamok után háromszor is a dobogóra állhatott. Mérlege, 1
arany és 2 ezüstérem.
K-1 női 200 m 1. Rakusz Éva, K-1 női 500 m 2. Rakusz Éva, K-2 mix
500 m 2. Rakusz Éva - Földházi Tibor.

Kölykök, serdülők

Hajdúnánáson, egy népszerűsítő versenyen álltak rajthoz a TVSE után-
pótlás korú versenyzői. Eredmények:
Mk-1 kölyök leány III. kcs 3. Gulyás Fanni, Mk-1 kölyök fiú III. kcs 4.
Sándor Richárd, K-1 serdülő fiú VI. kcs 2. Pócsi Alex, K-1 ffi ifi 2. Nagy
Szabolcs, K-1 kölyök leány IV. kcs
1. Gábor Netta 2. Sárga Petra, K-1 kölyök fiú IV. kcs 1. Molnár András
2. Gál Sándor 3. Káló József 4. Mándity Csaba 7. Bodnár Bence 8. Fe-
kete Zalán 9. Lovász Martin, K-1 kölyök leány III. kcs 1. Gulyás Fanni,
K-1 ffi felnőtt 3. Lőrincz Tibor.

Labdarúgás

Az első meccset felejtsük el
Lejátszotta első edzőmérkőzését
a Termálfürdő FC Tiszaújváros
NB III-as labdarúgó csapata. Az
ellenfél az osztálytárs, Felsőtár-
kány együttese volt. Úgy tűnt, a
Heves megyeiek előrébb tarta-
nak a felkészülésben, mely az
eredményen is tükröződött.

Termálfürdő FC Tiszaújváros -
Felsőtárkány 2-7

V.: Rendek.
Tiszaújváros: Kertész – Subert, Fodor, Top-
lenszki, Török – Bussy, Fehér, Halász, Molnár
L. – Szeberin, Sebők. Cs.: Horváth T., Molnár
F., Treznai, Kovács B., Mészár, Galambos,
Polényi, Tóth K. Edző: Bocsi Zoltán.
Felsőtárkány: Puporka D. – Vágó Z., Kaszás,
Lakatos B., Kasza D. – Holecz, Barzsó, Nagy
T. – Boros J., Csóka R., Dobos A. Cs.: Herczeg
(kapus), Montvai, Fenyvesi, Madarasi, Gallik,
Fügedi. Edző: Elek Norbert.
Gólszerzők: Molnár L. 2, ill. Csóka R. 4,
Gallik, Boros J., Tóth K.
Bocsi Zoltán, vezetőedző: A mérkőzésen több
próbajátékon lévő játékos kapott lehetőséget,

míg a tavalyi keretből többen hiányoztak. Ez
egy alkalmi csapat volt, most még csak figyel-
tem és jegyzetelgettem. Az eredmény ezúttal
nem volt érdekes.
Az eddig már a csapattól távozott játékosok
(Nagy Csaba, Sápi József, Horváth Szabolcs,
Stefán Tamás, Hamar Zsolt) névsora tovább
bővült, Dávid Zoltán és Gaál Gergő a
2014/2015-ös bajnokságban már nem a Ter-
málfürdő FC Tiszaújváros színeiben rúgja a
bőrt. A klub már szerződést kötött az új idényre
10 játékossal (Kovács Péter, Molnár László,
Molnár Ferenc, Fodor Péter, Horváth Tamás,
Török András, Polényi Tamás, Galambos
Norbert, Lippai Gergő, Roza László). A tavalyi
keret tagja volt két fiatalember, Nagy Dénes és
Sebők Gergő is, nagy valószínűséggel marad-
nak ők is, a többiekkel még folynak a tárgya-
lások. Új érkező még nincs, de két játékossal,
a tavaly a Létavértesben szerepelt kapus, Tóth
Csabával és a kazincbarcikai középpályás Ha-
lász Bálinttal már közeli a megállapodás.
Felkészülési mérkőzések:
2014.07.19. szombat 10:00
Nyíregyháza-Tiszaújváros

2014.07.23. szerda 17:00
Tiszaújváros-Hajdúböszörmény

Kisújszállásra utazik
a csapat

Július 14-én, hétfőn az MLSZ székházában ki-
sorsolták a 2014-2015-ös Magyar Kupa-idény
1. fordulójának párosításait. A Termálfürdő FC
Tiszaújváros a megyei I osztályban szereplő
Kisújszállási SE csapatával játszik idegenben
a 64 közé jutásért.
A jászsági csapat az elmúlt szezonban a baj-
nokság 6. helyén végzett 43 megszerzett pont-
tal.
A Magyar Kupa lebonyolítása változott az
előző években megszokotthoz képest, ezúttal
már az 1. körben bekapcsolódnak a sorozatba
az NB II-es és NB I-es csapatok, és megszűnt
a területi besorolás. Az augusztusi első fordu-
lóban a párharcok egy mérkőzésen dőlnek el
(döntetlen esetén 2x15 perc hosszabbítás kö-
vetkezik, majd tizenegyesek).

Terepmaraton
Dagonyában

a Hortobágyon
Különleges körülmények között rendezte meg a
Budapest Sportiroda a 11. E.ON Délibáb Terepfeszti-
vált. A szakadó esőről szóló időjárás-előrejelzések
sem rettentették el a résztvevőket, közel 1800-an tel-
jesítették a különböző versenyszámokat a Hortobágyi
Nemzeti Park területén kialakított versenypályán.
A Hortobágyi Nemzeti Park a nagyközönség elől más-
kor elzárt területein a fesztivál évtizedes történetében
soha nem látott sárban, néha szakadó esőben, néha
pedig a tűző naptól gőzölgő talajon haladt a gyalog-
lók, bringások és futók mezőnye. A hőmérséklet 18
fokról indult, de a napsütötte félórákban a 25-26 fokot
is elérte, 74 százalékos páratartalom mellett.
Az útvonalak minden esetben végig a pusztán kanya-
rogtak, így menet közben mindenkinek felejthetetlen
élményt nyújtott a táj növény és állatvilágának köz-
vetlen közelsége. Ezeket a helyszíneket az év többi
részében kizárólag szürke marhák, ménesek, racka
juhok, illetve a hortobágyi madarak birtokolják. Az
eredményhirdetéskor két tiszaújvárosi fiatalember is
érdekelt volt, a 7 km-es terepfutásban Kánai Roland
27:23-as, a 14 km-esben Luczi Ádám 1:02:01-es idő-
vel egyaránt az előkelő második helyet szerezte meg.

A TVK-Mali Triatlon Klub
két sportolója, Hankó Dávid
és Benőcs Zoltán is a legjob-
bak között végzett a Slovak-
man 113 elnevezésű nemzet-
közi középtávú (70.3) triat-
lon versenyen, melyet július
első hétvégéjén Bátovce vá-
rosában rendeztek meg.

Az 1900 méteres úszást a tavaly ugyanitt
ezüstéremmel debütáló Hankó Dávid tel-
jesítette leggyorsabban, 23:46 perc alatt,
míg az ötszörös középtávú magyar bajnok
Benőcs Zoltán a negyedik legjobb idővel,
25:34 perccel ért partot.
A 90 km-es kerékpározás során a 23 éves
tiszaújvárosi Hankó a második depózás-
hoz 2 perc hátrányban, a második pozíci-
óban érkezett, amit a 21 km-es futás során
sikerült megtartania, így alaposan megja-
vítva 2013-as idejét, megismételve tava-

lyi eredményét, ezüstéremmel térhetett
haza.
Klubtársa, a 30 esztendős Benőcs Zoltán,
szintén jól tartotta magát az élbolyban, ami
az abszolút ötödik hely megszerzését je-
lentette számára. A TVK-Mali TK mind-
két sportolója saját korcsoportjában az
első helyen zárta a szlovákiai erőpróbát.
A teljesítmények bizakodásra adhatnak
okot a közelgő főverseny, az augusztusi
budapesti 70.3-as nagy nemzetközi viadal
előtt.
Eredmények
Férfiak (131 célba érkező):
1.Karol Džalaj (szlovák, SVK VŠC
DUKLA Banská Bystrica) 4:05:10 óra,
2. Hankó Dávid (TVK-Mali Triatlon
Klub) 4:10:17,5, 3. Slatinský Lukáš (cseh,
TRILIFE) 4:16:32, …5. Benőcs Zoltán
(TVK-Mali Triatlon Klub) 4:22:15.

Triatlon - aquatlon

Éremszüret Balassagyarmaton
A Balassagyarmaton megrende-
zett XXVIII. Palóc Triatlonon és
a másnapi aquatlon országos
bajnokságon is kiettek magukért
a TVK-Mali TK sportolói, akik
az elmúlt évek hagyományait kö-
vetve a hét elején kerékpárral
érkeztek a nógrádi városba, ahol
a versenyig hátralévő napokat
edzőtáborozással töltötték el.

Az első versenynapon, a rövidtávú országos
bajnokságon és a ranglista versenyen Put-
nóczki Dorka, Szabolcsi Fruzsina, Zelovics
Dóra, Vizi Viktória, a másnapi, úszásból és fu-
tásból álló aquatlon országos bajnokságon
Putnóczki Dorka, Lehmann Csongor, Zelovics
Dóra, valamint két csapat is aranyérmet érde-
melt ki, de az „éremszüreten” jutott bőven
ezüstből és bronzból is.
Eredmények
Rövidtávú triatlon ob (1500 m úszás, 40 km
kerékpározás, 10 km futás):
Elit férfi abszolút: 4. Balogh Máté, 1:46:01,
…8. Balogh Bence, 1:48:30
U23-as kcs.: 2. Balogh Máté, …4. Balogh
Bence
Triatlon ranglista verseny:
Női sprint távú abszolút: 3. Zelovics Dóra, 4.
Szabolcsi Fruzsina, 5. Vizi Viktória, …7. Se-
bők Klaudia, 8. Jakab Ilka, …10. Szegedi Sára
Nők, 20-24 éves kcs.: 1. Szabolcsi Fruzsina
Nők, 18-19 éves kcs.: 1. Vizi Viktória
Junior elit kcs, leányok: 1. Zelovics Dóra
(edzői: Lehmann Tibor, Fodor Ágnes, Filep
Csaba, Balogh Bence)
Ifjúsági kcs., leányok: 5. Jakab Ilka, 6. Sze-
gedi Sára, .13. Hozdik Eszter
Serdülő leányok: 1. Putnóczki Dorka, …9.
Mátyus Lili

Gyermek kcs., leányok: 11. Tóth Anna, ...21.
Kovács Anna,…27. Tóth Papp Dóra, 28. Bóna
Kinga
Újonc kcs., leány abszolút: 2. Putnóczki
Réka,...30. Berencsi Lili,….33. Sánta Rubin
Helka,…40. Kurucz Réka, 41. Lehmann Sára
Szenior nők, 45-49 éves kcs.: 4. Fróna Judit
Férfi sprint távú abszolút: 3. Marton Előd. Férfi
18-19 éves kcs.: 10. Németh Sándor.
Férfi elit junior kcs.: 2. Marton Előd
Ifjúsági kcs., fiúk: 7. Tóth Róbert Ferenc, ...13.
Tóth Máté, ...24. Fróna Ákos
Serdülő fiúk: 4. Lehmann Csongor, …9. Orosz
Gergő
Szenior férfiak, 40-44 éves kcs.: 14. Bán Csaba
Szenior férfiak, 50-54 éves kcs.: 2. Vígh
Sándor László, ...4. Filep Csaba, ...7. Békefi
Eörs
Gyermek kcs., fiúk: 20. Berencsi Ádám,...27.

Cservenák Gábor
Újonc kcs., fiú abszolút: 16. Hankó László, .40.
Szabolcsi Bálint, 41. Kiss Marcell
Aquatlon ob:
Újonc kcs., leány abszolút: 5. Putnóczki Réka,
…25. Berencsi Lili, …29. Sánta Rubin Helka,
…36. Kurucz Réka, 37. Lehmann Sára
Újonc kcs., fiú abszolút: 19. Hankó László,
…41. Kiss Marcell, …47. Szabolcsi Bálint
Gyermek kcs., leányok: 8. Tóth Anna, …14.
Kovács Anna,…22. Tóth Papp Dóra, 23. Bóna
Kinga
Gyermek kcs., fiúk: 13. Berencsi Ádám, …24.
Cservenák Gábor
Serdülő kcs., leányok: 1. Putnóczki Dorka
(edzői: Lehmann Tibor, Fodor Ágnes, Filep
Csaba, Balogh Bence), …10. Mátyus Lili, 11.
Hozdik Adrienn, …20. Király Dóra
Serdülő kcs., fiúk: 1. Lehmann Csongor (edzői:
Lehmann Tibor, Fodor Ágnes, Filep Csaba,

Balogh Bence), …7. Orosz Gergő
Női sprint távú abszolút: 2. Szabolcsi Fruzsina,
3. Zelovics Dóra, …7. Szegedi Sára, …10. Vizi
Viktória, …12. Jakab Ilka, …14. Hozdik
Eszter, …19. Filep Zsanna, …31. Fróna Judit.
Felnőtt nők: 2. Szabolcsi Fruzsina.
Junior kcs., leányok: 1. Zelovics Dóra (edzői:
Lehmann Tibor, Fodor Ágnes, Filep Csaba,
Balogh Bence), …4. Vizi Viktória
Ifjúsági kcs., leányok: 3. Szegedi Sára, …5.
Jakab Ilka, …7. Hozdik Eszter, …10. Filep
Zsanna
Szenior nők: 9. Fróna Judit
Újonc 2. kategória, leány csapat: 3. TVK-Mali
TK (Putnóczki Réka, Berencsi Lili, Sánta
Rubin Helka)
Gyermek kcs., leány csapat: 2. TVK-Mali TK
(Tóth Anna, Kovács Anna, Tóth Papp Dóra)
Serdülő kcs., leány csapat: 1. TVK-Mali TK
(Putnóczki Dorka, Mátyus Lili, Hozdik Ad-
rienn)
Ifjúsági kcs., leány sprint távú csapat: 1. TVK-
Mali TK (Szegedi Sára, Jakab Ilka, Hozdik
Eszter)
Férfi sprint távú abszolút: 2. Balogh Bence,
…5. Tóth Róbert Ferenc, …9. Marton Előd,
…20. Balogh Máté, …24. Fróna Ákos, …28.
Németh Sándor, …30. Tóth Máté. Szenior fér-
fiak: 14. Bán Csaba
Felnőtt férfiak: 1. Balogh Bence (edzői:
Lehmann Tibor, Fodor Ágnes, Filep Csaba),
…5. Balogh Máté.
Junior kcs., fiúk: 3. Marton Előd, …9. Németh
Sándor
Ifjúsági kcs., fiúk: 2. Tóth Róbert Ferenc, …11.
Fróna Ákos, …14. Tóth Máté
Ifjúsági kcs., fiú sprint távú csapat: 2. TVK-
Mali TK (Tóth Róbert Ferenc, Fróna Ákos,
Tóth Máté).

Triatlon

Kiruccantak
Szlovákiába

A Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Súlyemelő Szövetség és a Ti-
szaújvárosi Sport Club közös szervezésében 4 napon keresztül utánpót-
lás korú súlyemelők edzőtáboroztak Tiszaújvárosban. A Sport XXI.
program keretén belül az északkelet-magyarországi régióból 18 srác bir-
kózott a vastárcsákkal Réti János és Meszesán Imre edzők irányítása
mellett. A kemény edzésmunkát követően a tábor tagjai közös progra-
mokon és kiránduláson vettek részt.

Kajak-kenu

Döntőt mentek
Molnárék

Súlyemelés

Erős fiúk
edzőtáborban

Táborozni jaj de jó!



10. oldal 2014. július 17.Rendezvény

Aki tudatosan készült a Derkovits Kulturális Központ által szervezett
Buliszombat eseményeire, július 12-én reggel még aggódva kémlelte az
eget. Az esőzés azonban megkegyelmezett a programoknak és a közönség-
nek, délután fél ötre, mire elkezdődött a rendezvény, még a nap is előbújt
a felhők mögül.
A buli a Cairo együttes koncertjével kezdődött. A csapat nem először lépett fel
Tiszaújvárosban - olyannyira nem, hogy csaknem tíz éve, a megalakulásuk után
az első koncertjeik egyikét itt tartották. Dallamos popzenéjük sokakat vonzott
a színpad elé. Néhány televíziós csatorna rendszeresen játssza számaikat, me-
lyek szerzője az együttes gitárosa, vezetője, Skinti Csaba. E műfaj iránt az
igényt az jelzi, hogy már túl vannak a 700. koncertjükön is, a nyáron pedig meg
sem állnak a fellépésekkel.
Az együttes csinos lányairól csak egy jóval teltebb idom tudta elvonni kissé a
tekinteteket. A téren ugyanis, amint az időjárás engedte, kibontották a Tisza
Repülő Klub versenyballonját, majd Kádár Róbert és Simon Sándor pilóták
irányításával, a klub több tagjának segítségével hamarosan a magasba emel-
kedhetett a kétezer köbméteres hőlégballon. Annyira magasba nem, mint szo-
kott, ugyanis ez a bemutató nem repüléssel végződött. A kosárba azonban
beszállhattak az érdeklődők, és testközelből figyelhették, hogyan történik egy
ilyen ballon útnak indítása, és „visszacsomagolása”. Augusztus 20-án ismét le-
hetőség lesz közelről megcsodálni a légi monstrumot, annyi különbséggel, hogy
akkor egy még nagyobb kupolát fújnak fel, és bizonyos magasságba fel is en-
gedik az érdeklődőkkel teli kosarat. A nagyobb ballonnak nagyobb hely kell,
ezért a Szent István szobor körüli területre tervezik a programot.
Egy kicsi mozgás mindenkinek kell - ezt vallja Katus Attila is, aki ha nem is a
régi tévétorna protokollja szerint, de jó alaposan megmozgatta a közönséget.
Legalábbis azon tagjait, akik vállalkoztak rá, hogy zenére, mindenki szeme lát-
tára követik a téren a többszörös aerobic világ- és Európa-bajnok edző, élet-
mód-tanácsadó tempóját. A szemérmes nézelődők ugyan többen voltak, de
Attila szerint már az is biztató, ha sokan figyelik a tornát. Előbb-utóbb hátha le-
győzik a bennük lakozó kényelmességet, és csatlakoznak azokhoz, akik a moz-
gásban keresik az örömöt, az energiát.
Még el sem kattant az utolsó fotó a közismert edzővel, máris felbőgtek a mo-
torok a Bethlen Gábor úton. A gépek fordulatszáma és a motorosok adrenalin
szintje az egekbe szökött, a hihetetlen, nyaktörőnek tűnő mutatványok pedig
egyszerűen elkápráztatták a népes közönséget. Füstöltek a gumik - a motoros
show végére úgy szétégtek, hogy „bicegve” távozott a helyszínről a két bi-
valyerős kétkerekű.
Adrenalin után Dopping. De már ismét a színpadon, ugyanis ez az együttes
nyomta változatos műfajú számait a téren. A pop, dallamos modern rock, metal
jegyeit is magán viselő stílus képviselői több zenekarból jöttek össze és alakí-
tották meg a Dopping együttest, zenéjük a csapat nevéhez méltón hatott a kö-
zönségre.
Az este utolsó fellépő zenekara a Bourbon Street és Barátai volt. A helyiek már
jól ismerhetik a tiszaújvárosi együttest, mely az utóbbi években fergeteges han-
gulatú bulikat csap a Triatlon Nagyhéten, s ezt tette most is, a közönség nagy
örömére.

te

Munkában a repülő-klubosok.

Micsoda puszi volt! Katus a hölgyek között.

Igazi családi program volt a Buliszombat.

A Dopping doppingolta a közönséget.

Bourbon+blues=buli.Karcsú Cairo.

Aerobic a hőlégballon „árnyékában”.

Látványra, élményre várva.
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