
Teljesen megtelt a templom a vasárnapi szentmisén. A római
katolikus egyházközség hívei és Varga Bertalan esperes plé-
bános számára különleges volt ez az alkalom - áthelyezése
előtt most tartotta az utolsó misét Berci atya Tiszaújvárosban.

/6. oldal

Egy világszínvonalú járdatakarító gép-
pel gyarapodott a Tiszaújvárosi Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. eszközparkja.
A29,8 millió forint értékű járművet az
önkormányzat vásárolta meg, s adta
használatba a cégnek. /3. oldal

Az utolsó mise JárdatisztítóRendkívüli testületi

Tiszaújváros hetilapja 2014. július 31. XXXII. évfolyam, 31. szám

Filléres emlékeim
Lakásfestés, némi felújítás, nagytakarítás. Biztosan mindenki ismeri
ennek a fázisait - elszánt lelkesedés, rumli, kétségbeesés, minek kezd-
tem bele, majd lesz valahogy, de jó, hogy vége. És valahol ezek között
egy intenzív lángolás, mely a „most aztán kidobok mindent, ami nem
kell” jegyében telik. A hozzám hasonló gyűjtögető életmódot folytatók
tudják, ez korántsem egyszerű szakasz, sőt, nagyon hosszúra tud
nyúlni, mert minden aprósághoz emlékek, érzések, életszakaszok kö-
tődnek, amelyeken muszáj elmerengni. Ezt a szerencsemalacot a lá-
nyomtól kaptam, amikor egyszer nem voltam jó passzban. A régi kis
füzetét se dobjuk ki, olyan édesen kanyarította a betűket. Előkerül a
fiam tipegője is, lehetetlen megválni tőle. Ezt a horgolt angyalkát ettől
kaptam, azt a képeslapot attól - alábbhagy a kidobós hangulat. Jön-
nek a fényképek, amelyek végső csapást mérnek a munka lendüle-
tére. A megörökített családi események, kirándulások közül előbuk-
kannak a régi triatlon nagyheti fotók is. Atyám! Nem is volt rég,
mégis minden és mindenki más már. Mekkorát táncoltunk aznap
este a nagy sörsátorban! Összejöttünk vagy 20-an, 30-an, akik rit-
kán látjuk egymást, és annyit, de annyit nevettünk! Ők már nincse-
nek együtt, ők talán akkor jöttek össze, a gyerekek pedig hogy
megnőttek!
Olyan ember is mosolyog a képeken, aki sajnos már nincs. Vagyis…
ez így nem igaz. Ha fizikai valójában nem is lesz velünk a jövő héten,
minden más értelemben nagyon is ott lesz! Fentről figyeli, minden rend-
ben megy-e, és mint szokott, mosolyogva odabiccent nekünk, amikor
látja, hogy jól érezzük magunkat. S mi 20-an, 30-an, 200-300-an,
több ezren mosolyogva visszabiccentünk, és hogy ne tűnjünk túl szen-
timentálisnak, csak magunkban mondjuk ki: köszönjük!

-tokaji-

Rendkívüli ülést tartott július 24-én Tiszaújváros képviselő-tes-
tülete. A grémium döntött arról, hogy újólag csatlakozik a
„Tiszaújváros jövőjéért” Alapítványhoz, állást foglalt a távhő-
szolgáltatás díjának módosításáról. Pénzügyi döntéseket hozva
a testület többek között a Triatlon Nagyhét további támogatá-
sáról határozott, és a képviselők tudomásul vették a térfelügye-
leti kamerarendszer bővítéséről készült tájékoztatót. /3. oldal

Hétfőn megkezdődött a Városháztér ,,beépítése”. Kedden már állt a nagyszínpad és épült a kisszínpad környezete is.

Légi szúnyogirtás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Város-
gazda Nonprofit Kft. szervezésében a 2014. július 31.- augusztus 3.
közötti időszakban légi kémiai szúnyogirtás lesz Tiszaújváros belte-
rületén.

Szervezetünk ez évben is kétnapos véradást szervez a Triatlon Nagyhé-
ten az okmányiroda parkolójában. Sajnos nyáron csökken a véradókedv,
a műtétre várók, a betegek száma viszont nem, ezért az országos szer-
vezet külön nyári véradókampányt hirdetett, melyhez minden helyi szer-
vezet csatlakozott, a biztonságos vérellátás érdekében.
Véradásaink 2014.08.06-07-én, szerdán és csütörtökön lesznek, mind-
két napon 10.00-19.00-ig a véradóbuszban. A véradókat idén is tombo-
lasorsolással, harapnivalóval, játszóházzal,arcfestéssel, vérnyomás- és
vércukor méréssel, elsősegélynyújtási ismeretterjesztéssel várjuk a busz
melletti pavilonokban. Mindkét nap 100-100 főt várunk a véradásra,
ehhez szervezetünk kiküldött postai úton 1600 névre szóló behívót.
A rendezvény fő támogatója a helyi Budapest Bank, amely minden vér-
adónak külön ajándékkal kedveskedik majd.

Laták Kamilla
Magyar Vöröskereszt Tiszaújvárosi Területi Szervezete

Tombola, mérések, ajándékok

Nagyheti véradás

Ötven nemzet sportolói Tiszaújvárosban

Felkészülni, vigyázz, kész, rajt!

Soha nem tapasztalt érdeklődés
előzi meg az augusztus 2-10. kö-
zött megrendezendő 16. TVK Tri-
atlon Nagyhét részét képező
nemzetközi triatlon versenyeket.
Az olimpiai kvalifikációs soro-
zathoz tartozó 18. TVK ITU Tri-
atlon Világkupára és az ETU
Triatlon Junior Európa-kupára
félszáz országból érkeznek spor-
tolók - köztük számos világnagy-
ság - Tiszaújvárosba.

A triatlonsport legnagyobb hazai fesztiváljának
részleteit a budapesti Larus Étteremben ismer-
tették a házigazdák. A tájékoztató első percei-
ben a jelenlevők megemlékeztek a tiszaújvárosi
triatlonsport megteremtőjéről, a tavaly augusz-
tusban elhunyt dr. Márkus Gáborról, a TVK-
Mali TK alapító elnökéről. A határon innen és
túl egyaránt rendkívül elismert, tisztelt, szeretett
és megbecsült sportvezető, akinek nevéhez köt-
hető a világkupa, majd a Triatlon Nagyhét meg-

valósítása is, pótolhatatlan űrt hagyott maga mö-
gött a világ triatlonsportjában. Fiai, Gergely és
Balázs, valamint a Lehmann Tibor vezette klub,
a rendezői gárda tagjai, illetve a város önkor-
mányzata és a támogatók a tragédiát követően
egy emberként döntöttek úgy, hogy folytatják a
közös munkát. Döntésük vezérfonalaként azt fo-
galmazták meg, hogy akkor őrizhetik meg leg-
méltóbban az emberként is fantasztikus
erényekkel rendelkező örökös tiszteletbeli elnök
emlékét, ha tovább ápolják az általa felépített
felbecsülhetetlen értéket.
A Rió de Janeiró-i olimpiai kvalifikációs ver-
senyét, a világon egyedülálló módon, megsza-
kítás nélküli 18. TVK ITU Triatlon Világkupát
magába foglaló 16. TVK Triatlon Nagyhét au-
gusztus 2-10. között várja a sportbarátokat, és
kikapcsolódni vágyókat. A 41 országból ér-
kező, száznál több férfi és a 29 nemzetet kép-
viselő közel nyolcvan indulót felvonultató női

vk-mezőnyben olyan nagy nevek is ott lesznek,
mint az olasz Annamaria Mazetti, a brit Helen
Jenkins és Jodie Stimptson, az ausztrál Lucie
Hall, az osztrák Sara Vilic, illetve a mexikói
Crisanto Grajales, a spanyol Francesc Godoy,
az olasz Davide Uccelari, és az orosz Polyan-
sky-fivérek. A 17 fős magyar „kontingens”
tagja a TVK MALI sportolója, Balogh Máté is.
A 16. TVK Triatlon Nagyhét - ugyanúgy, mint
eddig - mindenki számára elérhető, naponta
más és más szabadidősportos lehetőségekben
(heteskenu, futás, kerékpározás, duatlon-váltó,
extrém-verseny, snell-sakk, turista triatlon,
streetball, lábtenisz) és kulturális programok-
ban, jobbnál-jobb koncertekben is bővelkedik
majd. A színpadon egyebek mellett olyan neves
előadók váltják majd egymást, mint Janicsák
Veca, Dér Heni, Hien, Intim Torna Illegál, a
Neoton Família, Charlie, a Hooligans, Danics
Dóra, Zoltán Erika és Király Viktor.

A sajtótájékoztató résztvevői.

Hétfőn lesz a futás.
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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 tartozó
Szakáld, Hejőszalonta, Istvánmajor településekre lelkipásztori mun-
kám 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
Pénteken 8:00 Szt. Liturgia, 18:00 paraklisz. Augusztus 1-én kezdő-
dik a Nagyboldogasszony ünnepét megelőző böjti időszak. Szombaton
16:00 vecsernye, 18:00 Szt. Liturgia Nagycsécsen. Vasárnap 8:30 Szt.
Liturgia Sajószögeden, 10:00 utrenye (reggeli istentisztelet), 11:00 Szt.
Liturgia. Ezen a napon ünnepeljük templomunk címünnepét (búcsú-
ját). Az ünnepi szónok főtisztelendő Pacsai János esperes atya,
sajószentpéteri paróchus lesz. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk
erre a jeles eseményre. Hétfőn 9:30 Szt. Liturgia az Ezüsthíd Gondo-
zóházban. 18:00 paraklisz. Kedden 17:00 vecsernye kenyér-, bor- és
olajáldással. Szerdán az Úr színeváltozása ünnepét tartjuk: 8:00
utrenye, 9:30 Szt. Liturgia Sajószögeden, 17:30 Tiszaújvárosban.
„Az embernek nincs személye, ha nem létezik az, ami felette áll, ha
nincs az a mennyei világ, ahová fel kell emelkednie.” (Nyikolaj
Bergyajev)
Református
Csütörtökön 18:00 órától Tiszaújvárosban lesz bibliaóra. Pénteken
19:00 órától Tiszaszederkényben istentisztelet. Vasárnap 10:00 Tisza-
szederkényben, 11:00 órától Tiszaújvárosban istentisztelet.

Küszöb
Ezzel a rejtvénnyel véget ér júliusi soroza-

tunk. A megfejtéseket augusztus 4-ig várjuk

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

postai úton a 3580 Tiszaújváros, Szent

István út 16. címre.

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
ÖZV. HORVÁTH LAJOSNÉ

SZ. KOVÁCS ZSUZSANNA
életének 83. évében elhunyt.

Temetése 2014. augusztus 04-én 14.30 órakor lesz
a sajószögedi Városi Temetőben.

Gyászoló családja

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szeretett halottunkat,

TÓTH JÁNOST
utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló felesége, fia, unokája

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
KOLESZÁR MIHÁLYNÉ

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

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

VÁSÁRI JÓZSEF
végső búcsúztatásán megjelentek, utolsó útjára elkísérték, sírjára

virágot, koszorút helyeztek, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt jelent-
kező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/ké-
szenléti szolgálatot augusztus 3-ig (vasárnapig) a Remény Gyógy-
szertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052), majd augusztus 4-től
(hétfőtől) a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi ú. 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 8-20 óra között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betege-
ket.
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

kronika@tiszatv.hu

Köszönőlevél
Amikor e város első lakói lettünk, fiatalok voltunk, gyermekneveléssel és
munkával töltöttük napjainkat. Nem gondoltunk arra, hogy egyszer elmúl-
nak az évek felettünk és megöregszünk. De városunk kedves honatyái gon-
doskodtak arról, hogy létrehozzák az Ezüsthíd szép gondozóházát, hogy a
magányos, rászorult időseknek átmenetileg legyen egy biztonságos helyük,
ahol nyugodtan élhetik le felügyelet mellett az életük további részét.
A vezetők és minden itt dolgozó összetartó munkája, a mosolyuk, egy-
egy jó szó, elixír nekünk.
Gondoskodásuk, a napi program, amiben részt veszünk, elfeledteti ve-
lünk a fájdalmas betegséget. Így telnek a napjaink csendesen, békes-
ségben, s mindezért hálás szívvel mondok köszönetet.

Tomorszky Istvánné Csilla
a II. emelet, 13-as szoba lakója

Sikeres veszélyes

Kilenc tonna hulladék
Ismét sikeres volt az önkormány-
zat és az Ecomissio Kft. közös
hulladékgyűjtési akciója.

A június 30-tól július 3-ig tartó időszakban a
lakosság és számos intézmény 9,33 tonna ve-
szélyes hulladéktól szabadult meg térítésmen-
tesen.
Mint eddig minden alkalommal, most is az
elektronikai berendezések viszik a prímet több
mint 3,5 tonnával. Csaknem 2,6 tonnát nyom-
tak a festékek és azok göngyölegei, de 1,6 ton-
nánál több gyűlt össze háztartási vegyszerekből
és azok csomagolásaiból is.
A tíz hulladékféleséget tartalmazó listán ezt kö-
vetően nagy az ugrás, autógumiból 450, fáradt
motorolajból 440, míg növényvédő szerekből
és göngyölegeikből 360 kg-ot adtak le a négy
nap alatt a város négy különböző pontján.
Háztartási olajból 140, fénycsőből 80, elemből,
akkumulátorból 70, kozmetikumokból 50 kg
gyűlt össze.

f.l.

Tisztelt Városlakók!
A tiszaújvárosi 16. TVK Triatlon Nagyhét ideje
alatt az idén is számítani kell időszakos útlezá-
rásokra és parkolási korlátozásokra, amelyhez
ezúton is kérjük szíves megértésüket és támo-
gatásukat. Az elmúlt évekhez képest csökken-
tettük az érintett útszakaszok hosszát és a
városrészek számát.
Augusztus 4-én, 5-én, és 7-én (hétfőn, kedden
és csütörtökön) 18 órától és augusztus 8-án
(pénteken), 17 órától rendezzük meg a tömeg-
sport programokat, melyek ideje alatt nem kell
parkolási tilalomra számítani. Mindössze 20-30
perces, szakaszos útlezárások lassíthatják a for-
galmat, a résztvevők biztonságos elhaladása ér-
dekében.
A versenyközpont építése miatt a Bethlen
Gábor út zsákutcává alakul a Bartók Béla út és
a piac bejárata közötti szakaszon, előrelátható-
lag az alábbi időpontokban: augusztus 5-én
(kedden) 7 és 16 óra között, augusztus 6-án
(szerdán) 7 és 16 óra között, valamint az el-
bontásnál, augusztus 11-én (hétfőn) 7 és 16 óra
között. A lehetőségekhez képest a korlátozások
rövidülhetnek az áthaladást illetően. Ezen idő-
szakokon túl a Bethlen Gábor úton 3,8m-es
magasságkorlátozás lép életbe augusztus 5.
(kedd) 16 óra és augusztus 11. (hétfő) 16 óra
között.
Augusztus 8-án, pénteken 17:30-kor kezdő-

dik a Jabil 1/3 Maraton, melynek útvonala:
Bethlen Gábor út – Lévay József út (a Zita
útig) – Szent István út – Ifjúsági Park – Bartók
Béla út – Bethlen Gábor út. Parkolási tilalom
nem lesz ezen a napon. A Szent István úton a
verseny a Dísztó felé eső két sávot veszi
igénybe, a másik két sávon rendőri irányítás
mellett folyamatosan haladhat a forgalom
mindkét irányba. A verseny legkésőbb 19:30-ra
befejeződik.
Augusztus 9-én, szombaton a program a 18.
TVK ITU Triatlon Világkupa és az ETU Triat-
lon Junior Európa-kupa selejtezőivel folytató-
dik. Ezen a napon a kerékpárpálya a Kazinczy
Ferenc út (Építők útja és Rózsa út közötti rövid
szakasz) - Bethlen Gábor út – Lévay József út
– Szent István út – Örösi út (Kesznyéten irá-
nyába) útvonalon halad, a futópálya a Ka-
zinczy Ferenc út – Bartók Béla út – Ifjúsági
Park – Bethlen Gábor út érintésével. Útlezárá-
sokra 12:45 és 18:30 között kell számítani,
amit időlegesen feloldunk, várhatóan 14 és 15
óra között. Folyamatos áthaladás biztosított a
gépkocsik részére a Kertváros két része között
a Margit-sétányon a verseny teljes időtartama
alatt. Parkolási tilalom lép életbe 12 órától egé-
szen 18 óráig a Kazinczy Ferenc úton (Építők
útja és Rózsa út közötti rövid szakasz), a
Bethlen Gábor úton és a Szent István úton (a
Lévay József út és a Templom út közötti sza-
kaszon).

Augusztus 10-én, vasárnap a TREK Magyar
Utánpótlás Gála, az ETU Triatlon Junior Európa-
kupa, majd a 18. TVK ITU Triatlon Világkupa
döntőit láthatják az érdeklődők. Ezen a napon a
kerékpáros- és futópályát a Bethlen Gábor út –
Lévay József út (Bethlen Gábor út és Zita út kö-
zötti szakaszon) – Szent István út – Bartók Béla út
– Bethlen Gábor út érintésével jelöltük ki. Útle-
zárásokra 08:45 és 18:00 között kell számítani,
amit időlegesen feloldunk, várhatóan 12:00 és
12:30, valamint 14:45 és 15:15 között. A Szent
István úton a verseny a Dísztó felé eső két sávot
veszi igénybe, a másik két sávon rendőri irányítás
mellett folyamatosan haladhat a forgalom mindkét
irányba. Parkolási tilalom lép életbe reggel 7 órá-
tól 18 óráig a Bethlen Gábor úton és a Szent István
úton (a Lévay József út és a Bartók Béla út kö-
zötti szakaszon a Dísztó felé eső két sávban).
Amennyiben a parkolási tilalom ellenére a ver-
senypályán gépjármű marad, azt a tilalom kez-
detének idejétől a legközelebbi parkolóba
szállítjuk. Mivel ez komoly terhet jelent a ren-
dezők számára, együttműködésükre az idei
évben is feltétlenül számítunk!
Megértésükben bízva, tisztelettel:

Lehmann Tibor főrendező,
a TVK-Mali TK elnöke

Márkus Balázs,
a Szervező Bizottság társelnöke

Forgalomkorlátozások, útlezárások
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A Szederinda óvodában már kicserélték a nyílászárókat.

Rendkívüli testületi

Pénzek, kamerák, díjak
Rendkívüli ülést tartott július
24-én Tiszaújváros képviselő-tes-
tülete. A grémium döntött arról,
hogy újólag csatlakozik a „Tisza-
újváros jövőjéért” Alapítvány-
hoz, állást foglalt a távhőszol-
gáltatás díjának módosításáról.
Pénzügyi döntéseket hozva a tes-
tület többek között a Triatlon
Nagyhét további támogatásáról
határozott, és a képviselők tudo-
másul vették a térfelügyeleti ka-
merarendszer bővítéséről ké-
szült tájékoztatót.

Zárt üléssel kezdte munkáját a testület. Az ezt
követő tájékoztatójában Bráz György polgár-
mester közölte, a testület - mint tulajdonos -
hozzájárult ahhoz, hogy a TiszaSzolg 2004 Kft.
2 hektárnyi területet értékesítsen egy tiszaúj-
városi székhelyű cég számára az ipari parkban.

Tiszaújváros Jövőjéért
Tiszaújváros önkormányzata a Tiszai Vegyi
Kombinát Nyrt. által 2000. június 26-án alapí-
tott „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítvány ré-

szére az alapítványi célok elérése érdekében
2000-től évente pénzügyi támogatást nyújtott.
Az alapítványon keresztül Tiszaújváros önkor-
mányzata és a TVK folyamatosan támogatja
Tiszaújváros kulturális, oktatási, egészségügyi,
szociális, szabadidős és sportéleti tevékenységét.
Segíti a város nemzeti és nemzetközi kulturális
és sport rendezvényeinek megszervezését, lebo-
nyolítását. Támogatja a város kulturális, oktatási,
egészségügyi, szociális és szabadidő eltöltésére
hivatott intézményeinek, valamint sportlétesít-
ményeinek színvonalas működtetését, annak ér-
dekében, hogy a város a kultúrában, az okta-
tásban, az egészségügyben, a sportéletben eddig
elért kiemelkedő eredményeit tovább gyarapítsa.
A TVK - mint alapító - az alapítvány működé-
sét 2014. december 31-ig hosszabbította meg.
Tekintettel arra, hogy az alapítvány működése,
funkciója jelentős szerepet játszik a város éle-
tében, a képviselő-testület költségvetésében 18
millió forintot biztosított az alapítvány céljaira
a 2014. évre. Most arról határozott a testület,
hogy az önkormányzat a meghosszabbított mű-
ködés időpontjáig ismételten csatlakozik az
alapítványhoz. Egyúttal felhatalmazta a pol-
gármestert az ezzel kapcsolatos együttműkö-
dési megállapodás megkötésére.

Pénzügyi döntések
A képviselő-testület - mondhatni, hagyomá-
nyosan - ezen az ülésen is több pénzügyi dön-
tést hozott.
A legnagyobb tétel a TVK-Mali Triatlon Klub
számára nyújtott 8.350 ezer forintos működési
támogatás. Az összegből 6 millió forintot a Tri-
atlon Nagyhét és a világkupa futam megrende-
zésére, 2.350 ezer forintot az országos televíziós
megjelenésre használhat fel az egyesület.
Az önkormányzati „gyorssegélyre” azért volt
szükség, mert a klub költségvetésének jelentős
részét képező, az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma által a verseny rendezéséhez nyújtott
támogatás az előző évekhez képest drasztiku-
san lecsökkent. Míg 2013-ban 18 millió forint
támogatásban részesült a rendezvény, addig az
idén 8 millió forint a megítélt összeg.
A képviselő-testület az első félévi teljesítést fi-
gyelembe véve 7 millió forinttal megemelte a
postai szolgáltatások kiadásaira tervezett elő-
irányzatot. A módosítás meglepő, hiszen az

eredeti összeg 5 millió forint volt. A tervezés-
kor az előző évekhez képest kevesebb külde-
ménnyel számolt a hivatal, azonban ez a szám
nemhogy csökkent, emelkedett. Havonta csak-
nem 1 millió forint a kiadás.
A testület 1,7 millió forintot szavazott meg a

városi köztemető illemhelyeinek felújítására,
és 600 ezer forintot a Deák téri uszoda (Tan-
uszoda) felülvilágító ablakait működtető szer-
kezet felülvizsgálatára, javíttatására.
A képviselő-testület - elbírálva a beérkezett pá-
lyázatot - az energiatakarékossági alapból
507.104 forint vissza nem térítendő támogatást
ítélt meg a II.sz. Lakásfenntartó- és Karban-
tartó Szövetkezetnek a Juhar köz 2-8.sz. épület
déli végfalának szigetelési munkálataira.

Ütemezett kamerázás
A képviselő-testület a költségvetés elfogadása-
kor döntött a térfelügyeleti kamerarendszer bő-
vítéséről, korszerűsítéséről. Az új rendszer
kiépítését alapos tervezőmunka és meglehető-
sen hosszadalmas engedélyezési, egyeztetési
és közbeszerzési eljárás kell, hogy megelőzze,
ezért a testület - elfogadva az erről készült tá-
jékoztatását - úgy határozott, hogy két ütem-
ben valósítja meg a beruházást.
Az első ütem főbb feladatai: a városi optikai há-
lózat fejlesztése, a rendőrségre bekötött analóg
kamerarendszer digitálisra cserélése, a jelfeldol-
gozás kialakítása a Polgármesteri Hivatalban is,
megfigyelőközpont létesítése az épületben.
Ugyancsak az első ütem részeként 2-2 helyszí-
nen kamerát telepítenek Tiszaszederkény és

Tisza-part városrészben és az új térfelügyeleti
rendszerbe integrálják a közintézményekben már
működő kamerákat.
(Tisza-part városrészben a sporttelepnél és a
Tiszavirág és a Bláthy utca kereszteződésében,
Szederkényben a Bocskai és a Dózsa út, illetve
a Bocskai és az Ady út kereszteződésénél tele-
pítik a kamerákat.) Az első ütem a tervek sze-
rint még az idén megvalósul.
A második ütemben az új kamerák helymeg-
határozása után megvalósíthatósági tanulmányt
kell készíteni, ennek alapján műszaki tervet,
majd közbeszerzési eljárást kell végrehajtani,
mely tartalmazza a telepítési és kiépítési költ-
séget, a központ bővítését, és a rendszer üze-
meltetési szerződését is.

Távfűtési díj
A távhőszolgáltatásról szóló törvény értelmé-
ben a szolgáltatás legmagasabb hatósági árát a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal javaslata alapján az energiapolitikáért
felelős miniszter rendeletben állapítja meg, de
az önkormányzatoknak véleményezési joguk
van.
Tiszaújváros képviselő-testülete úgy foglalt ál-
lást, hogy támogatja a lakossági díj csökkenté-
sét, amennyiben az állam kompenzálja a díj-
csökkentés okozta bevételkiesést. A testület
arra kéri a Magyar Energetikai és Közmű-sza-
bályozási Hivatalt, hogy olyan javaslatot ter-
jesszen be a miniszternek, amely biztosítja a
hőtermelő és a szolgáltató kiegyensúlyozott
működését és nem eredményezi a lakosság
anyagi ellehetetlenülését sem.
Tiszaújvárosban 5.541 távfűtött lakás van és a
2013 januárjától kétszer is csökkentett díj mel-
lett is a lakosság jelentős hányada nem képes

kiegyenlíteni számláit, ezáltal nő a TiszaSzolg
2004 Kft. kintlévősége is. A lakóközösségek
ugyanakkor jelentős terhet vállaltak azzal,
hogy az állami és önkormányzati támogatások
bevonása mellett saját erő felhasználásával
korszerűsítenek, csökkentve költségeiket.
Ennek eredményeként a felhasznált hőmennyi-
ség évről-évre csökken.Az energiamegtakarítás,
valamint a támogatásigénylés számítási módjá-
nak változása miatt a TiszaSzolg 2004 Kft. 91
millió forinttal kevesebb állami támogatást ka-
pott 2013-ban. Jelentős - csaknem 13 százalékos
- a szolgáltatót terhelő hálózati veszteség is. Az
elöregedett vezetékek felújításra azonban az em-
lített okok miatt a cégnél nem képződik forrás.
Júliusban mégis nagyszabású rekonstrukcióba
kezdett a TiszaSzolg, mivel az önkormányzat
100 millió forintos tőkeemelést hajtott végre a
társaságnál.

Ferenczi László

Teljes létszámmal ülésezett a testület.

A képviselő-testület 100 millió forintot adott a távhő-rekonstrukcióra.

A meglévő kamerákat még az idén kicserélik.

Nem spóroltak a minőséggel

Új járdatisztító

Egy világszínvonalú járdatakarító géppel gyarapodott a
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. eszközparkja.
A 29,8 millió forint értékű járművet az önkormányzat
vásárolta meg, s adta használatba a cégnek.

Tiszaújváros képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés tárgyalásakor
döntött arról, hogy beszerez egy korszerű járdatakarító gépet. A sikeres
közbeszerzési eljárást követően a napokban érkezett meg az Applied
Sweepers gyár Green Machines 636 típusú jármű. A csaknem 30 millió
forint értékű gép a „rendszámosítás” után állhat üzemszerűen munkába.
- Seprőgép helyett célszerűbb a járdatakarító kifejezést használni, mivel
ez a gép a seprés mellett nagynyomású szerkezetével képes a járdákat,
úttartozékokat mosni, lombszívó csövével a nehezen megközelítő he-
lyekről a szemetet, falevelet is felszívni - mondja Kerékgyártó István, a
Városgazda Kft. ügyvezetője. - A gép nevében is szerepel, a green, azaz
zöld jelző, ennek megfelelően 42 lóerős motorja teljesíti a legszigorúbb
környezetvédelmi előírásokat is. A járművet Skóciában gyártották, így
nem véletlen, hogy a pormegkötést speciális ködképző berendezéssel
segítik elő, 70 százalékkal csökkentve a vízfelhasználást.
Nem fukarkodott a gyártó az egyéb korszerű megoldásokkal sem. Az
egyik különlegesség az állítható keréknyomtáv. Nagyobb sebességnél
automatikusan megnő a nyomtáv, ezáltal gyorsabban, stabilabban, biz-
tonságosabban tud haladni. A rozsdamentes acél szemétgyűjtő tartály
víztartállyá alakítható, így ezer liter vízzel képes a járdákat mosni. A ve-
zető kényelmét és biztonságát pedig színes tolatókamera és klimatizált
vezetőfülke biztosítja.
Ebből a járműtípusból mintegy hetven üzemel hazánkban, főleg a fővá-
rosban. Augusztustól Tiszaújvárosban is…

f.l.

Nyári felújítások

Megújulnak
az épületek

Összességében mintegy 240 millió forintból megújulnak
a tiszaújvárosi intézményi épületek. A szokásos tiszta-
sági festés mellett nyílászárókat cserélnek és egyéb ha-
laszthatatlan munkálatokat is elvégeznek a Tiszaújvá-
rosi Intézményműködtető Központ (TIK) megbízásából.

- A Napközi Otthonos Óvoda minden épületét, a Tiszaújvárosi Humán-
szolgáltató Központot, a Derkovits Kulturális Központot és a Tiszaúj-
városi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületeit érinti a
nyílászárók cseréje - tájékoztatta lapunkat Kósa-Tóth Zoltán, a TIK igaz-
gatója. – A munkálatok egy része már elkezdődött, sőt be is fejeződött,
például Tiszaszederkényben, a Szederinda óvodában.
Több épületet érint a külső- és belső burkolatok cseréje, valamint a vi-
zesblokkok felújítása. Mindemellett a Kazinczy Közösségi Ház hom-
lokzatát is felújítják.
- Ezek a munkálatok összességében mintegy 240 millió forintba kerül-
nek - mondta Kósa-Tóth Zoltán. - Terveink szerint szeptemberig, a kö-
zösségi ház esetében szeptember végéig minden munkálat befejeződik,
de ha az intézmények érdeke azt kívánja, hogy a munkákat átütemezzük,
akkor lehet eltérés. A lakosságtól pedig megértést és türelmet kérünk az
esetleges kellemetlenségek miatt.
Bár nem tartozik a szokásos felújítási munkálatok közzé meg kell em-
líteni a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Ti-
szaújvárosi Tagintézményének (korábbi Mérei) költözésével összefüggő
feladatokat is. Mind a Munkácsy úti új helyiségeket, mind a Szent István
Katolikus Általános Iskolának átadott régi helyiségeket megfelelő álla-
potba kellett hozni. Erre több mint 10 millió forintot fordított a TIK.

borza

A pormegkötést ködképző berendezéssel segítik elő.
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Értesítjük
a Tisztelt Lakosságot, hogy

VENDLERNÉ POLYÁK ILONA
az 5. sz. választókerület

képviselője
2014. augusztus 6-án (szerdán)

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.

Polgármesteri Hivatal

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a

06-80/ 200-839-es
telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A

hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A
rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi

a szükséges intézkedéseket.

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

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

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti.

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2014. augusztus

www.tik.tiszaujvaros.hu

A KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENN-
TARTÓ KÖZPONT MISKOLCI TANKERÜ-
LETE a Tiszaújvárosi Eötvös József Gim-
názium, Szakképző Iskola és Kollégiumban
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 irány-
adók.
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, bejegyzéstől
mentes erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat benyújtásának feltételei és az elbí-
rálás határideje:
A pályázatot el kell juttatni a következő címre:

Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szak-
képző Iskola és Kollégium 3580 Tiszaújváros,
Munkácsy M. u. 13.
A borítékon fel kell tüntetni a megpályázni kí-
vánt állás megnevezését.
A közalkalmazott jogviszony időtartama: hatá-
rozatlan 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.

Pogonyi-Simon Edit
intézményvezető

Iskolatitkári állás

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
augusztus Helye Ideje
4. hétfő Gondozóház 10.00 - 11.00
5. kedd Katica Óvoda Gyerek és alkalmazottak 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30

7. csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja Bölcsődés gyerek és alkalmazottak 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30

11. hétfő Tisza-parti Szabadidőház 11.00 - 12.00

13. szerda "Őszirózsa" Idősek Klubja ,,Esély" Napközi Otthon részére 7.30 - 08.00

"Őszirózsa" Idősek Klubja Szoc. étkezők 10.30 - 12.30

14. csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja Szoc. étkezők 9.00 - 12.00

19. kedd Gondozóház 10.00 - 11.00

Központi étterem Szoc. étkezők 9.00 - 12.00

21. csütörtök Központi étterem Szoc. étkezők 10.00 - 12.00

25. hétfő Tiszaszederkényi Idősek Klubja Szoc. étkezők 10.30 - 12.00

Központi étterem Alkalmazottak 12.00 - 13.30

Tiszaszederkényi Művelődési Ház Alkalmazottak 14.00 - 15.00

26. kedd Tiszavirág Idősek Klubja Pót 7.30 - 12.00

Tündérkert Óvoda Pót 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30

Szivárvány Óvoda Pót 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30

Széchenyi Iskola Alkalmazottak 7.30 - 11.00

27. szerda Hunyadi Iskola Alkalmazottak 7.30 - 11.00

28. csütörtök Bóbita Óvoda Pót 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjai részére - OTP, K&H, MKB Szép Kártyát és bankkártyát is el-
fogadunk!

É R T E S Í T É S
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Bráz György polgármester
2014. augusztus 4-én (hétfőn) 13.00 órától

15.00 óráig
fogadóórát tart.

A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal
I. emeleti önkormányzati tárgyaló.

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelen-
tés alapján történik, negyedórás beosztással.

Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

É R T E S Í T É S
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Bráz György polgármester,

az 1. sz. választókerület képviselője
2014. augusztus 5-én (kedden) 16.00 órától 17.00 óráig

képviselői fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Szabadidőház (Tiszaújváros, Neumann J. út 1.)

Polgármesteri Hivatal

É R T E S Í T É S
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Bráz György polgármester,

az 1. sz. választókerület képviselője
2014. augusztus 04-én (hétfőn) 16.00 órától

képviselői fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház

(volt Tsz-iroda)
Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás

Iskoláztatási támogatás
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt La-
kosságot, hogy Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének a szociális
rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról, va-
lamint a természetben nyújtott szociális ellátá-
sokról szóló 36/2013. (XII.21.) önkormányzati
rendelet 17. §-a alapján eseti jelleggel önkor-
mányzati segély - az iskolakezdés terheinek
enyhítése céljából - gyermekvédelmi támoga-
tásként is megállapítható annak a gyermeket
nevelő családnak a részére, ahol az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
a 130%-át (37.050 Ft), egyedül élő személy
esetén a 170%-át (48.450 Ft).
Önkormányzati segély gyermekvédelmi támo-
gatásként a gyermek nagykorúvá válása után is
megállapítható, ha középfokú köznevelési in-

tézmény, vagy felsőoktatási intézmény nappali
tagozatán tanul, tanulói-, hallgatói jogviszo-
nyának fennállása idején, de legfeljebb 25.
életévének betöltéséig.
A támogatás iránti kérelem benyújtására azon
családok jogosultak, akik gyermekvédelmi tá-
mogatásként önkormányzati segélyben 2014-
ben maximum 3 alkalommal részesültek.
A gyermekvédelmi támogatásként megállapít-
ható önkormányzati segély iránti kérelmet for-
manyomtatványon kell benyújtani, amely besze-
rezhető
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató he-
lyisége (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.,
földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
Családsegítő Szolgálata (3580 Tiszaújváros,
Kazinczy F. út 3.),

- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (3580 Tisza-
újváros, Bocskai I. utca 33., keddi és csütör-
töki napokon),
- A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros hon-
lapjáról is:
www.tiszaujvaros.hu/ugyfelterminal
A támogatás megállapításához csatolni szük-
séges a kérelemben megjelölt igazolásokat. A
kérelmek benyújtása folyamatos.
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfo-
gadási időben a Polgármesteri Hivatal Intéz-
ményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán
(111. iroda és 112. iroda) vagy postai úton le-
hetséges (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.).

Bráz György
polgármester

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt La-
kosság figyelmét, hogy Tiszaújváros Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a gyer-
mekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, a-
zok igénybevételéről és a fizetendő térítési
díjakról szóló 37/2013. (XII.21.) önkormány-
zati rendelete alapján évente egyszeri alkalom-
mal tankönyvtámogatásban részesülhet az az
életvitelszerűen tiszaújvárosi lakóhellyel ren-
delkező gyermek, illetve 23. életévét be nem
töltött nagykorú személy, aki lakóhelyén él és
alap- és középfokú köznevelési intézmény nap-
pali tagozatán tanul, és akinek a családjában az
egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 400%-át (114.000 Ft-ot), egyedül-
álló szülő esetén az 500%-át (142.500 Ft-ot).
Nem jogosultak tankönyvtámogatásra azok a
tanulók, akik normatív kedvezményben (tartó-
san beteg; a szakértői bizottság szakértői véle-
ménye alapján mozgásszervi, érzékszervi,

értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyaté-
kosság együttes előfordulása esetén halmozot-
tan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd;
három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyer-
meket nevelő családban él; nagykorú és saját
jogán iskoláztatási támogatásra jogosult; vagy
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesül), illetve térítésmentes tankönyvellá-
tásban (a 2014/2015. tanévben az általános is-
kola első évfolyamára beiratkozott tanulók, és
a második évfolyamos tanulók) részesülnek.
A tankönyvtámogatás iránt kérelmet kell be-
nyújtani, melyhez csatolni szükséges a kére-
lemben megjelölt igazolásokat, valamint -
annak megállapítása céljából, hogy a kérel-
mező tankönyvtámogatásra jogosult - a tan-
könyvek árát igazoló dokumentumot (csekk,
feladóvevény, díjbekérő). A tankönyvtámoga-
tás iránt benyújtott kérelmek elbírálása folya-
matos.

A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
• Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató he-
lyisége
(Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
Családsegítő Szolgálata
(Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
(Tiszaújváros, Bocskai utca 33., keddi és csü-
törtöki napokon)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros ügy-
féltermináljáról is:
www.ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2014. au-
gusztus 1-jétől 2014. szeptember 30-ig.
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási ha-
táridő betartására.
A kérelmek benyújtása személyesen a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyi-ségében
munkanapokon, valamint postai úton (3580
Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.

Bráz György
polgármester

Felhívás

Tankönyvtámogatás

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.



5. oldal2014. július 31. Hirdetmények
Pályázati hirdetmény

a Hunyadi iskola épületében büfé üzemeltetésére
1. A pályázat kiírójának neve, címe és elérhe-
tőségei:
Név: Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.
Telefon: (49) 548-300
Fax: (49) 340-871
E-mail: tik@tujvaros.hu
2. A pályázat tárgya:
A pályázat kiírója nyilvános pályázatot hirdet a
Hunyadi iskola épületében lévő 12 m² alapte-
rületű helyiség büfé üzemeltetés céljára történő
bérbeadására.
A büfé működtetésének célja, hogy az iskola
tanulói megfelelő színvonalú és árszintű büfé-
szolgáltatást vehessenek igénybe az épületen
belül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési in-
tézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet 129. § (4) bekezdése
alapján az iskolákban alkohol- és dohányter-
mék, valamint a népegészségügyi termékadó-
ról szóló 2011. évi CIII. törvény hatálya alá
tartozó termék (a továbbiakban: NETA köteles
termék) nem árusítható.
A NETA köteles termékek iskolai árusítás
szempontjából relevánsnak tekinthető termék-
csoportjai:
a) hozzáadott cukrot tartalmazó, 8g/100ml
mennyiséget meghaladó cukortartamú
- 25%-nál kisebb gyümölcs-és zöldséghányadú
nektárok, gyümölcs-és zöldséglevek, szörpök
- 50%-nál kevesebb tejalapanyagot tartalmazó
tejalapú italok
- szénsavas vagy szénsavmentes üdítőitalok.
b) Hozzáadott cukrot tartalmazó, 25g/100g
mennyiséget meghaladó cukortartalmú cukor-
kák, nyalókák, édességek, kalácsok, édes kek-
szek, cukrászsütemények, fagylaltok, jégkré-
mek, fehércsokoládé.
c) 50%-nál kevesebb tejalapanyag felhaszná-
lásával készült, hozzáadott cukrot tartalmazó,
40g/100g mennyiséget meghaladó cukortar-
talmú, és 40%-nál kisebb kakaótartalmú cso-
koládék, egyéb kakaótartalmú készítmények.
d) Hozzáadott cukrot tartalmazó, 35g/100g
mennyiséget meghaladó cukortartalmú dzse-
mek, gyümölcskocsonyák, gyümölcsízek. (Ki-
véve a marmeládokat, a legalább 45% gyü-
mölcstartalmú extradzsemeket, extrazseléket,
valamint a különleges minőségű lekvárokat.)
e) 1g só/100g mennyiséget meghaladó sótar-
talmú termékek: sós snackek, chipsek, magvak,
ropik, kekszek, egyéb sós rágcsálnivalók, sós
perecek, stb.
f) Energiaitalok.
A nyertes pályázónak a büfé árukínálatának ki-
alakításakor továbbá figyelemmel kell lennie
az Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálko-
zástudományi Intézet (OÉTI) ajánlásában fog-
laltakra („Ajánlás az iskolai büfék korszerű
táplálkozásba illeszkedő választékának kiala-
kításához, OÉTI, 2005”).
3. A szerződés meghatározása: Helyiségbérleti
szerződés.
4. A szerződés időtartama: 2014. szeptember
01 - 2015. június 15.
5. A meghirdetett helyiség: Hunyadi iskola épü-
let 3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.
659/23 hrsz. A helyiség alapterülete: 12 m².
6. A helyiség megtekintésének lehetősége: A he-
lyiség büfé üzemeltetés céljára alkalmas helyi-

ség, mely előzetes írásbeli bejelentkezés alap-
ján megtekinthető 2014. július 28. (hétfő) nap-
ján 10:00-11:00 óra között. Találkozási hely:
Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. I. emelet
117. iroda. Kérjük, hogy az írásbeli bejelent-
kezést a pályázat kiírójának hivatalos fax szá-
mára vagy e-mail címére legkésőbb 2014.
július 28. (hétfő) napján 09:00 óráig eljuttatni
szíveskedjenek.
Az üzemeltetéshez szükséges gépek, berende-
zési és felszerelési tárgyak beszerzése, a helyi-
ség büfé üzemeltetés céljára való alkalmassá
tétele és folyamatos karbantartása, továbbá ta-
karítása a nyertes pályázó feladata.
7. Kaució: A pályázat benyújtásának feltétele
10.000,- Ft összegű kauciónak a pályázatbon-
tás időpontjáig, azaz 2014. augusztus 04. 10:00
óráig a pályázat kiírójának a pénztárába történő
befizetése, melyet a pályázat benyújtásakor
igazolnia kell. Az eredménytelenül pályázók-
nak a befizetett kaució visszajár. A pályázat
nyertese által befizetett kaució összege a bérleti
díjba beszámít. A nyertes pályázó a pályázat
eredménye kihirdetésének napjától számított
15 napon belül köteles a helyiségbérleti szer-
ződést megkötni. Amennyiben a szerződés a
nyertes pályázónak felróható okból nem jön
létre, a befizetett kauciót elveszíti.
8. A pályázatok benyújtásának módja, helye és
határideje:
Módja: A pályázatot egy eredeti és az eredeti-
vel mindenben megegyező egy másolati pél-
dányban, cégszerűen aláírva, zárt borítékban
kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Pá-
lyázat Hunyadi iskola épületében büfé üze-
meltetésére”, továbbá kérjük a borítékon fel-
tüntetni a pályázó nevét és címét.
Helye: Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. I.
emelet Titkárság
Határideje: 2014. augusztus 04. 10:00 óra
9. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
A pályázatok benyújtásának határidejétől szá-
mított 30 nap.
10. Alternatív ajánlat tételének lehetősége: A
pályázat kiírója alternatív ajánlat tételének le-
hetőségét nem biztosítja.
11. A pályázatok felbontásának helye, ideje:
Helye: Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központ 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út
7. II. emelet 223. iroda
Ideje: 2014. augusztus 04. 10:00 óra
A pályázatok felbontásán a pályázók jelen le-
hetnek.
12. A pályázatok elbírálásának ideje: 2014. au-
gusztus 08.
A pályázat eredményéről a pályázók írásban
kapnak tájékoztatást.
13. A pályázatok elbírálásának szempontja:
A pályázat kiírója a pályázatokat a fizetendő
bérleti díj egy havi összegére (………..,- Ft/hó)
tett megajánlás alapján bírálja el.
A pályázat kiírója minimálisan megajánlható
bérleti díjat határoz meg, melynek összege
10.000,- Ft/hó.
A bérleti díj tárgyhónaponként előre, a tárgy-
hónap 10. napjáig fizetendő. A bérleti díj tar-
talmazza a rendeltetésszerű használathoz
szükséges közüzemi szolgáltatások díját.
A pályázat kiírója azt a pályázót hirdeti ki nyer-
tesként, aki a legmagasabb összegű bérleti díjat
tartalmazó érvényes pályázatot nyújtja be.
Amennyiben a nyertesként kihirdetett pályázó

a szerződéskötést megelőzően visszalép, a pá-
lyázat kiírója a második legmagasabb összegű
bérleti díjat tartalmazó érvényes pályázatot be-
nyújtó pályázóval köti meg a szerződést.
14. Egyéb követelmények:
A nyertes pályázó kötelessége a kereskedelmi
tevékenység folytatásához szükséges bejelen-
tési kötelezettség teljesítése, továbbá az üze-
meltetéshez szükséges engedélyek beszerzése.
A büfé alkalmazottainak rendelkezniük kell a
szükséges végzettséget/képzettséget igazoló és
az egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat-
tal.
15. A pályázatból kizárásra kerül az a pályázó:
a) aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van fo-
lyamatban, aki végelszámolás alatt áll;
b) akinek az önkormányzati adóhatóságnál
nyilvántartott adótartozása van;
c) akinek a pályázat kiírója felé a pályázati be-
adási határidő lejártakor tartozása áll fenn.
16. A pályázat érvénytelen, ha:
a) a pályázatot a pályázat benyújtására rendel-
kezésre álló határidő lejárta után nyújtották be;
b) a pályázat nem felel meg a pályázati hirdet-
ményben kiírt feltételeknek;
c) a megfelelő összegű kauciót nem fizették be;
d) a pályázat egyéb módon nem felel meg a pá-
lyázati hirdetményben meghatározott feltéte-
leknek.
17. A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
1. Pályázati lap, melynek tartalmaznia kell a
pályázó nevét, címét, elérhetőségeit, továbbá a
fizetendő bérleti díj egy havi összegére tett
ajánlatot.
2. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan,
hogy alkohol- és dohányterméket, valamint a
népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi
CIII. törvény hatálya alá tartozó terméket
(NETA köteles termék) nyertessége esetén nem
árusít az iskolában, továbbá a büfé árukínála-
tának kialakításakor figyelembe veszi az Or-
szágos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozás-
tudományi Intézet (OÉTI) ajánlásában foglal-
takat,
és a szerződés teljes időtartama alatt biztosítja
az Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálko-
zástudományi Intézet (OÉTI) ajánlásában fog-
laltaknak megfelelő, az árusítandó élelmisze-
rek bőséges, az egészséges táplálkozásra neve-
lést segítő választékát.
3. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan,
hogy a pályázati hirdetmény feltételeit elfo-
gadja.
4. Szakmai bemutatkozás.
18. Egyéb információk:
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a
kiírásban szereplő, illetve a pályázók tudomá-
sára hozott pályázati feltételek, illetve szabá-
lyok megváltoztatására.
A pályázat kiírója a pályázati kiírást az eljárás
bármely szakaszában visszavonhatja, továbbá
fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvá-
nításának jogát és nem terheli szerződéskötési
kötelezettség.
A pályázó az ajánlatát a pályázat benyújtására
rendelkezésre álló határidő lejártáig bármikor
visszavonhatja.
A pályázó nem igényelhet térítést a pályázat ki-
írójától a pályázata kidolgozásáért és az aján-
lattétellel kapcsolatosan más jogcímen sem
terjeszthet elő követelést.

Kósa-Tóth Zoltán
igazgató

Minimalizált mennyiség

Élelmiszeradomány

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ a Magyar
Élelmiszerbank Egyesülettől soron kívül tartós élelmi-
szer kiosztására kapott lehetőséget. Az élelmiszer ki-
osztása július 31-én és augusztus 1-én történik.

Az értesítést július 23-án kapta az intézmény. Az élelmiszer összsúlya
592,4 kg, amely Beba Pro2 bébi tápszert, zöldborsó konzervet, és ku-
korica konzervet tartalmaz. Az élelmiszeradomány összértéke: 612.860
Ft. A támogatott személyek száma várhatóan 700 fő lesz.
A személyenként kiosztható élelmiszeradomány mennyiségét a Magyar
Élelmiszerbank a jelenlegi adomány esetében minimálisra csökkentette,
mely alapján személyenként 80 dkg élelmiszer osztható ki 700 forint ér-
tékben, mely tartalmaz 1 db zöldborsó konzervet, és 1 db kukorica kon-
zervet.
A 6-12 hónapos kisgyermeket nevelő családok esetében a gyermek(ek)
részére személyenként a 2 db konzerv mellett 1 doboz babatápszer osz-
tására is lehetőség nyílik 3.400 forint értékben.
Az élelmiszeradományban részesülők a Tiszaújvárosi Humánszolgál-
tató Központ szolgáltatásait igénybe vevők köréből kerülnek ki:
- Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat ellátását igénybe vevő rá-
szoruló családok,
- hajléktalan személyek,
- jelenleg adósságkezelési szolgáltatást igénybe vevő rászoruló csalá-
dok,
- egyedülálló, szociális alapszolgáltatás keretében szociális étkeztetést
igénybe vevő személyek,
- alacsony nyugdíjjal rendelkező személyek,
- aktív korú hátrányos munkaerő-piaci helyzetű személyek, akik foglal-
koztatást helyettesítő támogatásban és rendszeres szociális segélyben
részesülnek.
Az élelmiszert július 31-én 8.00 órától 16.00 óráig, augusztus 1-jén 8.00
órától 12.00 óráig osztják a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
Családsegítő Szolgálatánál, Kazinczy út 3., 25-ös iroda.
Az idő rövidségére való tekintettel a támogatott személyek értesítése te-
lefonos és személyes kapcsolatfelvétel útján történt.

Poropatich Péter
intézményvezető

Gyermekétkeztetési
támogatás

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom Önöket, hogy amennyiben a 2014/2015-ös nevelési
évre igényelni szeretnének a gyermekétkeztetéshez szociális támo-
gatást, vagy normatív kedvezményre (50 %, 100 %) jogosultak, ké-
relmet kell benyújtaniuk.
Tájékoztatom továbbá azon szülőket, akik eddig is valamilyen típusú
támogatásban részesültek, hogy az új nevelési évre (2014/2015) új
támogatási igényt kell benyújtaniuk, mert az előző nevelési évre
szóló 2014. 09. 01-től érvényét veszti.
A nyomtatványok 2014. augusztus 18-tól munkaidőben folyamatosan
beszerezhetők a Napközi Otthonos Óvoda valamennyi épületében
(Szederinda óvoda Tiszaújváros, Dózsa György utca 9., Katica óvoda
Tiszaújváros, Irinyi út 1., Bóbita óvoda Tiszaújváros, Kazinczy út 1.,
Tündérkert óvoda Tiszaújváros, Alkotmány köz 1., Szivárvány óvoda
Tiszaújváros, Pajtás köz 13.).
Gyermekétkeztetés esetén:
Szociális kedvezményben részesíthető az a kérelmező, akinek csa-
ládjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az
önkormányzat által meghatározott 48.450 Ft-ot, gyermekét egyedül
nevelő szülő esetén az 54.150 Ft-ot.
Normatív kedvezményre jogosultak:
a) a három vagy több gyermekes családok gyermekenként (50 %):
b) a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek (50 %)
c) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek
(100 %)
A kérelmet és az ahhoz szükséges igazolásokat a Napközi Otthonos
Óvoda székhelyén, (Szivárvány Óvoda, Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)
a gazdasági irodában lehet benyújtani munkanapokon 7:00-15:20-ig.

Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető

Közhasznúsági jelentés a Kazinczy Gyermekei Alapítvány
(adószám: 18403604-1-05) 2013. évi működéséről:

Áthozat: 1.046.298,-Ft
Bevétel: APEH 1 % 1.194.183,-Ft
Kiadás: 1.218.387,-Ft
Átvitt pénzösszeg: 1.022.094,-Ft
Az alapítvány a felhasznált összeget a Kazinczy Ferenc Református
Általános Iskola felszereltségének javítására, a szaktantermek kor-
szerűsítésére, tanulók jutalmazására, az idegen nyelvoktatás feltét-
eleinek megteremtésére és kiemelkedő szellemi-, kulturális- és sport
tevékenységek díjazására fordította.

Az alapítvány kuratóriuma

A KAZINCZY FERENC REFORMÁTUS
ÁLTALÁNOS ISKOLA álláspályázatot hirdet
1 fő rendszergazda munkakör betöltésére ha-
tározatlan időre szóló kinevezéssel, 6 hónap
próbaidő kikötéssel.
Munkaköri főbb feladatok:
Az iskola intézményi hálózatának működte-
tése. Az infokommunikációs eszközök, keze-
lése, karbantartása. Weboldalak üzemeltetése,
karbantartása. Az intézményi alkalmazottak
munkájának informatikai támogatása, oktatás-
technikusi feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:

- szakirányányú felsőfokú végzettség (előnyt
jelent a szakirányú főiskolai végzettség)
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- egészségügyi alkalmasság
Előnyt jelent a hasonló munkakörben szerzett
tapasztalat.
Foglalkoztatás formája: munkaviszony.
Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb: az ide
vonatkozó rendelkezések értelmében.
A pályázathoz benyújtandó iratok:
- szakmai önéletrajz
- oklevélmásolat

- 3 hónapnál nem régebbi teljes körű hatósági
erkölcsi bizonyítvány
A pályázat benyújtásának határideje: 2014.
augusztus 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. au-
gusztus 19.
Állás elfoglalásának ideje: 2014. augusztus 25.
Pályázat címzése: Kazinczy Ferenc Reformá-
tus Általános Iskola
3580 Tiszaújváros, Munkácsy Mihály út 18.
„Rendszergazda” álláspályázat
Felvilágosítás: Dorony Attiláné igazgató Tel. :
49/542- 190

Álláspályázat

Rendszergazda kerestetik
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Varga Bertalan az emberi kincsekről, a keresztény értékek iránti igényességről beszélt prédikációjában.

Csapatkép a szökőkútnál.

Az utolsó mise

Berci atya elköszönt

Teljesen megtelt a templom a va-
sárnapi szentmisén. A római ka-
tolikus egyházközség hívei és
Varga Bertalan esperes plébános
számára különleges volt ez az al-
kalom - áthelyezése előtt most
tartotta az utolsó misét Berci
atya Tiszaújvárosban.

Mint arról a lakosság már értesülhetett, au-
gusztus elsejétől az atya más településeken tel-
jesít szolgálatot, városunkba pedig új plébános
érkezik. Berci atya tizenhét évet töltött itt, ez
idő alatt szoros emberi kapcsolatai alakultak ki
a hívekkel, a város lakóival. Mint mondta,
mégsem búcsúzni, hanem elköszönni és meg-
köszönni szeretne, és vidáman emlékezni az el-
múlt esztendőkre. Mert a lényeg az, hogy mit
tudott adni az embereknek ez idő alatt, a hívek
mit építettek be szívükbe és lelkükbe abból,
amit ő mondott.
Berci atya prédikációjában az emberi kincsek-
ről, a keresztény értékek iránti igényességről
beszélt. Hangsúlyozta, mi, emberek egymásra

vagyunk utalva. Egymás hitére és buzdítására,
bátorítására támaszkodva kell haladnunk az
utunkon, erősítenünk egymást. Nap, mint nap
észrevennünk, hogy Isten vezet bennünket.
Fontos, hogy mindig adni tudjunk egymásnak,
barátságaink, emberi kapcsolataink erősödje-
nek. Szabad akaratunkkal választhatjuk ugyan
az Isten nélküli életet is, de vállalnunk kell
annak következményeit. A plébános kegyelmet
kért a híveknek, és megfogalmazott egy másik
kérést is: fogadják az új plébánost ugyanolyan
szeretettel, amilyennel őt elengedik.
Noha az atya nem búcsúzni szándékozott, a hí-
vekkel együtt többször is elérzékenyült a szent-
mise, és az azt követő elköszönés alatt.
Megható, útra bocsátó szavakkal és szimboli-
kus ajándékokkal köszönt el Berci atyától
Szrogh Károly hitoktató, majd az atya kereszt-
fia, Kovács Kende és a Rózsafüzér Társulat, az
egykori és jelenlegi ministránsok. A római ka-
tolikus kórus az ünnepi szentmisén több dalt is

énekelt, közöttük a Legyen áldás az úton, amit
ma kezdesz el címűt. Elköszöntek a lelki se-

gélymozgalmak, a Kazinczy Ferenc Reformá-
tus Általános Iskola igazgatója, Dorony Atti-
láné, majd a Tiszaújvárosi Szent István
Katolikus Általános Iskola tanulója, Bognár
Ivett mondott verset, és Gál Benjáminné igaz-
gató búcsúzott az iskola nevében. Ezután dr.
Varga István lelkész és Jeviczky Ferenc
parókus köszönt el az atyától, majd az önkor-
mányzat nevében Bráz György polgármester és
dr. Fülöp György alpolgármester köszönte meg
Berci atyának munkáját, szolgálatát.
- Köszönjük a 17 évet, amit itt töltöttél, és se-
gítettél a béke megteremtésében, ami a várost
ma is jellemzi - mondta a polgármester.
Az alpolgármester hozzátette, az atya az egyik
legnagyobb közösséget vezette itt a városban,
a családok életének részévé vált, osztozott
örömteli és tragikus pillanataikban.
Varga Bertalan esperes plébános mindenkitől
személyesen köszönt el a szentmise végén, a
híveket megajándékozta egy képpel és idézet-
tel, majd a templom előtt szeretetvendégségre
hívta a résztvevőket.

Tokaji Edit

Teljesen megtelt a templom.

Az önkormányzat nevében Bráz György polgármester és dr. Fülöp György alpolgármester
köszönte meg a 17 évi szolgálatot, az Új testamentum különleges kiadásával és egy fotó-
montázzsal ajándékozva meg Berci atyát.

Az atya a mise után szeretetvendégségre hívta a híveket.

kronika@tiszatv.hu

Happy gimnasztrádások

Június utolsó hetében birtokunkba vettük a Hunyadi iskola tornatermeit
és udvarát, ahol a Tiszaújvárosi DSE szervezésében sportolóink szá-
mára ötnapos edzőtábort tartottunk. A sportnapköziben 38 tornászunk
vett részt.
A napi három edzésen a kisebbek akrobatikai elemekkel ismerkedhet-
tek meg, míg a nagyobbak új koreográfiákat tanultak. Sikerült is három
új produkciót elsajátítani, az egyik egy vidám, csajos step aerobik, mely
az aktuális foci VB hangulatát idézi; a másik egy látványos, profikhoz
méltóan nehéz aerobik, és készült egy közös lírai show-tánc produkció
is. A koreográfiákat a Triatlon Világkupa szerdai táncestjén mutatjuk be,
augusztus 6-án este 7-től.
A 15th World Gymnaestradara készülve - melyet 2015 nyarán rendez a
FIG Helsinkiben 50 ország 25.000 résztvevőjével - a finn szervezőbi-
zottság kérésére elkészítettük a Happy Hungary című videóklipet is, me-
lyet a városi tó partján, valamint az iskolában vettünk fel. A klipet már
kiküldtük Helsinkibe, ahol a beküldött videókból vágnak össze egy, a
rendezvényt reklámozó filmet. A visszajelzés alapján igen jól sikerült,
nagyon tetszett a finneknek az anyag, köszönet érte Bencze Attilának.
A rendezők kérésére eljuttatunk számukra egy csoportképet is, a részt-
vevő csapatokat bemutató fotóalbumhoz, mely szintén népszerűsíti a
mindenki tornája - vagyis a gimnasztráda - világméretű rendezvényét.
Természetesen a közösségformálásról és a kikapcsolódásról sem feled-
keztünk meg. Videóztunk, interjút készítettünk, megtanultuk a Cup Song
poharas játékát, egy közös fagyizást szerveztünk a Castello Cukrász-
dába, ahol a gyerekek a játszótéren és az ugrálóvárban önfeledten szó-
rakozhattak. A tábor hamar véget ért, még szívesen maradtunk volna
ugyanennyit, de emlékként egy edzőtáboros pólót vihetett haza minden
gyerek.
Az edzők, Kopcsó Józsefné, Haisz Vanda, Madár Éva és Bárócz Katalin
nagyon büszke a sportolók tábori teljesítményére. Most, a nyári edzé-
seket kihasználva nagy-nagy lelkesedéssel készülünk a Triatlon Nagy-
hét táncestjére, ahol hat szuper produkciónkat adjuk elő a tánckedvelő
közönségnek, reméljük ismét nagy sikerünk lesz. Várunk minden ér-
deklődőt szeretettel. Info: www.gimnasztrada.hu

A gimnasztrádások

Falunapok

Sztárok Szögeden

Színes programokkal, sztárfellépőkkel várták a közönséget a szervezők
a hétvégén a Szögedi Falunapokon.
A rendezvényre sok tiszaújvárosi is ellátogatott, hiszen többek között
fellépett Tóth Éva és Leblanc Győző (képünkön), Nádas György, a 3+2
zenekar, Nagy Ferőval az élen a Beatrice.
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A hatvanas évek végén a TVK-nak, mint cégnek és dolgo-
zóinak bőven volt sikerélménye. Egyre többen, egyre többet
gyártottak, és a minőséggel sem lehetett probléma, hiszen a
nemzetközi kiállításokon és vásárokon is sikerrel szerepelt a
cég.
Ezek közül a Budapesti Nemzetközi Vásár, a BNV volt a
legfontosabb. A cég 1969-ben nem akármilyen apparátussal
vonult fel és mutatta be termékeit. A vásár zárása után a gyár
ünnepséget is rendezett, melyről a Borsodi Vegyész is be-
számolt 1969. július 31-i számában.
„Mint megtudtuk, az igazgatóság azért rendezte ezt az ösz-
szejövetelt, hogy köszönetet mondjon mindazon dolgozók-
nak - vezetőknek és beosztottaknak egyaránt -, akik
munkájukkal hozzájárultak a Budapesti Nemzetközi Vásár
sikeres megrendezéséhez.”
A cikkhez két képet is mellékeltek. Ezeken jól látszik, nem
mindennapi eseményről volt szó, hiszen az irodaház első
emeleti tanácstermébe alig fértek be az elismerésben része-
sítettek. A szorongást - mely a szűkös helyből adódott - biz-
tos oldotta a pénzjutalom, melyet a megjelentek átvehettek.
„Szénási Tibor elvtárs, a TVK műszaki igazgatóhelyettese
rövid beszédében méltatta a résztvevők érdemeit. Ezt kö-
vetően a BNV előkészítése és a vásár ideje alatt kifejtett oda-
adó, lelkes munkájáért 127 vállalati dolgozónak pénzjutalmat
adott át.”
A jövő héten ismét szemlézgetünk.

borza

BNV-s jutalmak
45 éve történt

A Tisza TV műsora

Július 31., csütörtök
9.00: Interjú Varga Bertalan plébánossal - Az Énekszó Baráti Kör

koncertje (A műsor a szerdai adás ismétlése)

Augusztus 2-10. szombattól vasárnapig
22:30: Triatlon TV (Folyamatos ismétlés másnap 12.00-ig)

Egy hetet töltöttek Erdélyben.

kronika@tiszatv.hu

Erdélyben jártak
a széchenyisek

Idén a Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Széchenyi István Iskolájának pedagógusai, Kovácsné Pintér Éva és
Makrai Marianna tanárnők határainkon túlra, Székelyföldre szerveztek
tábort.
Szállásunk a Marosvásárhelytől 18 km-re található Nyárádszentlászlón
volt. A legnagyobb székely, Orbán Balázs szavaival élve „… a Nyárád
mentének legszebben, legfestőibben fekvő faluja”.
A mintegy 430 km-es autóbuszozás után a társaság fáradtnak és elgyö-
törtnek érezte magát, de amikor megérkeztünk a Pásztortűz Panzióba, a
vendéglátók kedvessége, vendégszeretete mindenkit kárpótolt. Az ott-
honosan berendezett házak már az első pillanatokban elnyerték min-
denki tetszését. Óriási élmény volt ebben a csodálatos környezetben
eltölteni egy hetet, mely remek lehetőséget nyújtott a hagyományos tá-
bori programjaink, számháborúink megrendezéséhez is. Nagy örö-
münkre szolgált, hogy belekóstolhattunk a szövés, fafaragás, gyékény-
fonás és a juhászat mesterségeibe, valamint a kürtős kalács sütés rejtel-
meibe. Az egy hét alatt lehetőségünk nyílt arra, hogy közelről megis-
merhessük történelmünk egy csodás darabját, megismerjük ennek a
vidéknek egy kis szeletét, az ott élő barátságos embereket, a házias íze-
ket.
Erdély nagyon gazdag természeti, kulturális, vallástörténeti, történelmi,
irodalmi nevezetességekben, és az archaikus magyar szavakban. Szám-
talan épület, templom, irodalmi és történelmi műemlék várt bennünket,
melyeket idegenvezetőnk, Márton Ferenc tanár úr érdekes történetek-
kel, mondákkal, legendákkal fűszerezve mutatott be nekünk.
Nyárádszentlászlón megismerkedtünk Erdély egyik legrégibb közép-
kori unitárius templomával, utazásaink alkalmával megcsodálhattuk a
festői környék lenyűgöző szépségeit, képződményeit, a Tordai sóbányát,
a Békási-szorost, fürödhettünk a szovátai Medve-tóban, csónakázhat-
tunk a híres Gyilkos-tóban. Programjaink során több irodalmi, törté-
nelmi és kulturális emlékhelyet is meglátogattunk, így Nagyvárad,
Marosvásárhely, Segesvár, Fehéregyháza, Szejkefürdő, Farkaslaka,
Korond és Kolozsvár nevezetességeit.
Szívünkben és emlékünkben örökre megőrizzük az itt szerzett élmé-
nyeket, emlékeket, és ha tehetjük, mielőbb visszatérünk ide.
Köszönetet mondunk Tiszaújváros képviselő-testületének és a Széche-
nyi István Alapítványnak az anyagi támogatásukért, hogy táborozásunk
ilyen gazdag programokkal valósulhatott meg.

A Tiszaújvárosi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

Széchenyi István Iskolájának
táborozó tanulói

Múlt-kor

Néprajzi értékeink nyomában
Első alkalommal szervezett nép-
rajzi napközis tábort idén a Ham-
vas Béla Városi Könyvtár Hely-
történeti Gyűjteménye. A Múlt-
kor elnevezésű tábort júniusban
hirdették meg, s az érdeklődők
rövid idő alatt meg is töltötték a
létszámot.

Tizenhat alsó tagozatos iskolás töltötte napjai
nagyobb részét a szederkényi tájházban július
elején. Reggel nyolctól délután négyig számos
olyan érdekes tevékenységgel ismerkedhettek
meg, amelyek múltunkhoz, néphagyománya-
inkhoz köthetők. A gyerekeknek minden nap
múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartott Fe-
renczik-Lévai Fanni táborvezető, Korompainé
Mocsnik Marianna, a Hajdúsági Múzeum mú-
zeumpedagógusának segítségével. A táborozók
megismerkedtek a tájházzal, az eszközeivel, és
természetesen a gyakorlatban is kipróbálhattak

olyan tevékenységeket, amelyek eleink hét-
köznapjaihoz hozzátartoztak. Vajköpülés, gör-
hesütés, korongozás fazekasmesterrel, por-
celánfestés - mind-mind nagyon érdekes volt a
gyerekek számára, a tábor végén tartott „köz-
vélemény kutatáson” azonban kiderült, a leg-
népszerűbb kézműves foglalkozás a Füredi
Zsuzsa népi iparművész által vezetett szövés
volt.
- A gyerekek rendkívül nyitottak e tevékenysé-
gek iránt - mondta Ferenczik-Lévai Fanni. -
Ügyesen, lelkesen dolgoztak, a tábor végére
közösen festettek egy porcelántányért, amely a
tájházban maradt emlékbe. Meglátogatott min-
ket a Bokréta Citerazenkar is, melynek tagjai
szederkényi és tiszai népdalokat hoztak el ne-

künk. A zenehallgatásból hamar közös éneklés
és tánc lett.
A szederkényi élményeken kívül a sóstói falu-
múzeumból is jutott jó néhány. A kiránduláson
megismerkedhettek a kenyérsütés rejtelmeivel,
megnézték, hogyan kell fateknőben mángorló-
val nagymosást végezni, és a batikolás is elbű-
völte a gyerekeket - sok-sok szép kis terítő erre
a bizonyíték.
A napközis tábor sikerére való tekintettel a
szervezők jövőre mindenképpen szeretnék
folytatni ezt a kezdeményezést. Nem csak a
szervezők, hanem a gyerekek is, hiszen a tábor
végén sokan Fanni néni lelkére kötötték, ha jö-
vőre is lesz Múlt-kor, az ő helyüket oda ne
adják másnak!

T.E.

A szövés volt a legnépszerűbb kézműves foglalkozás a táborban.

A tájház közösen festett tányérja.

Sztárinterjúk, játékok

Újra Triatlon TV
Ha Triatlon Nagyhét, akkor Triatlon TV! Mint azt a tiszaújvárosiak már megszokhatták az
elmúlt esztendőkben, a Nagyhét ideje alatt esténként élő adásokkal jelentkezik a városi te-
levízió.
A kilenc napos műsorfolyam augusztus 2-án, szombaton este rajtol 22.30-kor, akkor, amikor
a Városháztéren befejeződnek a programok. Az utolsó koncert zárása után indul a Triatlon TV
szignálja, majd egy zenés klip, melyben az aznapi eseményeket mutatjuk be képekben,
zanzásítva. Beszámolunk a napi tömegsporteseményekről, részleteket láthatnak a kis- és a
nagyszínpad fellépőinek koncertjeiből, sztárinterjúkat készítenek riportereink a hozzánk ér-
kező művészekkel, zenészekkel. És Önökkel is, akik a kilenc nap alatt aktívan részt vesznek
a sport-, kulturális- és gasztronómiai rendezvényeken. Aki otthon marad, az sem marad ki
semmiből, mert felvételről, a fotelből is végignézheti a Triatlon Nagyhét valamennyi esemé-
nyét. Nemcsak élményt kínálunk, nyereményt is, hiszen a helyi vállalkozók felajánlásainak
jóvoltából esténként telefonos játékokkal várjuk a tévénézőket. Ne feledjék, érdemes estén-
ként ránk kapcsolni! Triatlonos különkiadással várjuk Önöket augusztus 2-től 10-ig!

berta
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Hogy hirdetése biztosan

célba érjen!
A Tiszaújvárosi Krónikában is megjele-

nik lakossági apróhirdetése, amennyiben

azt a Tisza TV Képújságjában legalább

5 napra (2.500 Ft),

legkésőbb kedden 12 óráig feladja.

Nyomdaipari céghez keresek

1 fő irodai asszisztenst

A jelentkezőnek a megnyert TÁMOP

pályázat követelményei szerint

az alábbiaknak kell megfelelnie:

- 25 év alatti életkor

- Közgazdasági szakközépiskolai

vagy OKJ-s végzettség.

Fényképes önéletrajzot a

kaliczmagdolna@gmail.com címre

kérem küldeni.

Jelentkezési határidő: 2014. 08.11.

Tiszaújvárosban, az Örösi úton II. emeleti 1+2x fél-

szobás lakás eladó. Irányár: 6.400.000 Ft.

Tel.: +3620/3210-332, +3670/367-1179

Tiszaújvárosban az Örösi úton (Rinza autósbolt mel-

lett) garázs eladó. Padlással, pincével,

kúttal és villannyal rendelkezik.

Telefon 10-20 óráig: +3670/373-3268

Haltelepítés
A Zabos Géza Horgász Egyesület 2014. augusztus 01-én (pén-
teken) 1.400 kg pontyot telepít az alábbiak szerint:

Erdészeti tó: 400 kg
Csécsi tó: 400 kg
Tolnai tó: 200 kg
Örösi tó: 200 kg
Kürti tó: 200 kg

Horgászni 2014. augusztus 02-án (szombaton) reggel 05.00
órától lehet.

Balázs Tibor
horgászmester
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A Sportcentrum
eseményei

Július 31. csütörtök

Labdarúgás

18.00 Termálfürdő FC Tiszaújváros

U17 - Sajószöged U21 edzőmérkő-

zés Füves edzőpálya

Augusztus 3. vasárnap

Labdarúgás

18.00 Termálfürdő FC Tiszaújváros

- Tiszakeszi U21 edzőmérkőzés

Füves edzőpálya

1. forduló
2014.08.16, Szombat, 17:30
Termálfürdő FC Tiszaújváros – Nyírbátori FC
Kisvárda Master Good - DVSC-DEAC
Salgótartjáni BTC-Puebla – Budapest Honvéd-MFA
Fortress Felsőtárkány – Létavértes SC `97
Cigánd SE - KBSC FC
Putnok FC – Hajdúböszörményi TE
2014.08.17, Vasárnap,17:30
Veresegyház VSK – Jászberényi FC
Gyöngyösi AK-Ytong - FC Hatvan

2. forduló
2014.08.23, Szombat, 17:30
KBSC FC – Gyöngyösi AK-Ytong
Létavértes SC `97 – Veresegyház VSK
Nyírbátori FC - Putnok FC
Hajdúböszörményi TE – Cigánd SE
FC Hatvan – Fortress Felsőtárkány
Jászberényi FC – Salgótarjáni BTC-Puebla
2014.08.24, Vasárnap, 17:30
DVSC-DEAC – Termálfürdő FC Tiszaújváros
Budapest Honvéd-MFA – Kisvárda Master Good

3. forduló
2014.08.30, Szombat, 17:30
Termálfürdő FC Tiszaújváros – Budapest Honvéd -MFA
Kisvárda Master Good – Salgótarjáni BTC-Puebla
Fortress Felsőtárkány - KBSC FC
Cigánd SE – Nyírbátori FC
Putnok FC - DVSC-DEAC
Jászberényi FC – Létavértes SC `97
2014.08.31, Vasárnap, 17:30
Gyöngyösi AK-Ytong – Hajdúböszörményi TE
Veresegyház VSK - FC Hatvan

4. forduló
2014. szeptember 5., Péntek, 16:30
Budapest Honvéd–MFA – Putnok FC
2014. szeptember 6., Szombat 16:30
Salgótarjáni BTC–Puebla – Termálfürdő FC Tiszaújváros
Kisvárda Master Good – Jászberényi FC
DVSC–DEAC – Cigánd SE
Nyírbátor FC – Gyöngyösi AK–YTONG
Hajdúböszörményi TE – Fortress Felsőtárkány SC

Kazincbarcikai SC – Veresegyház VSK
FC Hatvan – Létavértes SC ’97

5. forduló
2014. szeptember 13., Szombat 16:30
Termálfürdő FC Tiszaújváros – Kisvárda Master Good
Fortress Felsőtárkány SC – Nyírbátor FC
Cigánd SE – Budapest Honvéd–MFA
Putnok FC – Salgótarjáni BTC–Puebla
Létavértes SC ’97 – Kazincbarcikai SC
Jászberényi FC – FC Hatvan
2014. szeptember 14., Vasárnap 16:30
Gyöngyösi AK–YTONG – DVSC–DEAC
Veresegyház VSK – Hajdúböszörményi TE

6. forduló
2014. szeptember 20., Szombat 16:00
Termálfürdő FC Tiszaújváros – Jászberényi FC
Kisvárda Master Good – Putnok FC
Salgótarjáni BTC–Puebla – Cigánd SE
Nyírbátor FC – Veresegyház VSK
Hajdúböszörményi TE – Létavértes SC ’97
Kazincbarcikai SC – FC Hatvan
2014. szeptember 21., Vasárnap 16:00
Budapest Honvéd–MFA – Gyöngyösi AK–YTONG
DVSC–DEAC – Fortress Felsőtárkány SC

7. forduló
2014. szeptember 27., Szombat 16:00
Putnok FC – Termálfürdő FC Tiszaújváros
Fortress Felsőtárkány SC – Budapest Honvéd–MFA
Cigánd SE – Kisvárda Master Good
FC Hatvan – Hajdúböszörményi TE
Létavértes SC ’97 – Nyírbátor FC
Jászberényi FC – Kazincbarcikai SC
2014. szeptember 28., Vasárnap 16:00
Veresegyház VSK – DVSC–DEAC
Gyöngyösi AK–YTONG – Salgótarjáni BTC–Puebla

8. forduló
2014. október 4., Szombat 15:00
Termálfürdő FC Tiszaújváros – Cigánd SE
Putnok FC – Jászberényi FC
Kisvárda Master Good – Gyöngyösi AK–YTONG
Salgótarjáni BTC–Puebla – Fortress Felsőtárkány SC

Nyírbátor FC – FC Hatvan
Hajdúböszörményi TE – Kazincbarcikai SC
2014. október 5., Vasárnap 15:00
Budapest Honvéd–MFA – Veresegyház VSK
DVSC–DEAC – Létavértes SC ’97

9. forduló
2014. október 12., Vasárnap 15:00
Gyöngyösi AK–YTONG – Termálfürdő FC Tiszaújváros
Veresegyház VSK – Salgótarjáni BTC–Puebla
Fortress Felsőtárkány SC – Kisvárda Master Good
Cigánd SE – Putnok FC
Kazincbarcikai SC – Nyírbátor FC
FC Hatvan – DVSC–DEAC
Létavértes SC ’97 – Budapest Honvéd–MFA
Jászberényi FC – Hajdúböszörményi TE

10. forduló
2014. október 18., Szombat 14:30
Termálfürdő FC Tiszaújváros – Fortress Felsőtárkány SC
Cigánd SE – Jászberényi FC
Putnok FC – Gyöngyösi AK–YTONG
Kisvárda Master Good – Veresegyház VSK
Salgótarjáni BTC–Puebla – Létavértes SC ’97
Nyírbátor FC – Hajdúböszörményi TE
2014. október 19., Vasárnap 14:30
DVSC–DEAC – Kazincbarcikai SC
Budapest Honvéd–MFA – FC Hatvan

11. forduló
2014. október 25., Szombat 14:30
Fortress Felsőtárkány SC – Putnok FC
Hajdúböszörményi TE – DVSC–DEAC
Kazincbarcikai SC – Budapest Honvéd–MFA
FC Hatvan – Salgótarjáni BTC–Puebla
Létavértes SC ’97 – Kisvárda Master Good
Jászberényi FC – Nyírbátor FC
2014. október 26., Vasárnap 13:30
Veresegyház VSK – Termálfürdő FC Tiszaújváros
Gyöngyösi AK–YTONG – Cigánd SE

12. forduló
2014. november 1., Szombat 13:30
Termálfürdő FC Tiszaújváros – Létavértes SC ’97
Cigánd SE – Fortress Felsőtárkány SC

Putnok FC – Veresegyház VSK
Kisvárda Master Good – FC Hatvan
Salgótarjáni BTC–Puebla – Kazincbarcikai SC
2014. november 2., Vasárnap 13:30
Budapest Honvéd–MFA – Hajdúböszörményi TE
DVSC–DEAC – Nyírbátor FC
Gyöngyösi AK–YTONG – Jászberényi FC

13. forduló
2014. november 8., Szombat 13:30
FC Hatvan – Termálfürdő FC Tiszaújváros
Fortress Felsőtárkány SC – Gyöngyösi AK–YTONG
Nyírbátor FC – Budapest Honvéd–MFA
Hajdúböszörményi TE – Salgótarjáni BTC–Puebla
Kazincbarcikai SC – Kisvárda Master Good
Létavértes SC ’97 – Putnok FC
Jászberényi FC – DVSC–DEAC
2014. november 9., Vasárnap 13:30
Veresegyház VSK – Cigánd SE

14. forduló
2014. november 15., Szombat 13:00
Termálfürdő FC Tiszaújváros – Kazincbarcikai SC
Fortress Felsőtárkány SC – Jászberényi FC
Cigánd SE – Létavértes SC ’97
Putnok FC – FC Hatvan
Kisvárda Master Good – Hajdúböszörményi TE
Salgótarjáni BTC–Puebla – Nyírbátor FC
2014. november 16. Vasárnap 13:00
Budapest Honvéd–MFA – DVSC–DEAC
Gyöngyösi AK–YTONG – Veresegyház VSK

15. forduló
2014. november 22., Szombat 13:00
Hajdúböszörményi TE – Termálfürdő FC Tiszaúj-
város
Nyírbátor FC – Kisvárda Master Good
Kazincbarcikai SC – Putnok FC
FC Hatvan – Cigánd SE
Létavértes SC ’97 – Gyöngyösi AK–YTONG
Jászberényi FC – Budapest Honvéd–MFA
2014. november 23., Vasárnap 13:00
Veresegyház VSK – Fortress Felsőtárkány SC
DVSC–DEAC – Salgótarjáni BTC–Puebla

Az NB III Keleti–csoportjának őszi menetrendje

Egy vereség és egy döntetlen után
a harmadik felkészülési mérkőzé-
sen a szintén NB III-as Hajdúbö-
szörmény ellen nagyszerű játékkal
megszerezte első győzelmét a Ter-
málfürdő FC Tiszaújváros csapata.

A szerdai találkozót követően szombaton a jó
erőkből álló diósgyőri U21-es együttes volt az
ellenfél. A találkozón, bár rengeteg helyzetet
kidolgoztak a csapatok, végül gól nélküli dön-
tetlen született.
Termálfürdő FC Tiszaújváros - HTE 5-2 (3-0)
Tiszaújváros, 100 néző, V.: Újhelyi
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. - Ga-
lambos, Fodor, Hajdu, Molnár F., - Polényi,
Kerekes, Patalenszki, Molnár L., - Kovács P.,
Tóth T.
Csereként lépett pályára: Roza, Lippai, Török,
Czégel, Nagy L., Nagy D., Kovács B., Sebők
Gólszerzők: Kovács P. 2, Molnár L., Lippai,
Kovács B. ill., Nagy T. 2

Termálfürdő FC Tiszaújváros - DVTK
U21 0-0

Tiszaújváros, 150 néző, V.: Rendek
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. - Ga-
lambos, Fodor, Czégel, Török - Hegedűs,
Lippai, Nagy L., Molnár F., -Tóth T., Molnár L.
Csere: Halász, Hajdu, Patalenszki, Polényi,
Kovács B.

Bocsi Zoltán, vezetőedző: Kezdünk ráérezni
arra a játékra, amit szeretnénk játszani a csa-
pattal. Sok munka vár még ránk.
Tovább „hízott” a Termálfürdő FC Tiszaúj-
város kerete. Az elmúlt héthez képest újabb 3
fő írt alá szerződést a klubbal. Eldőlt, hogy Ke-
rekes István marad Tiszaújvárosban, érkezett
Hajdú István (DVSC) és Patalenszki József
(Nyíradony).
Még 3-4 fővel bővülhet a keret. Bussy Dávid
sérülése után most kezdte el az edzéseket, az ő
sorsáról még nincs döntés. Továbbá próbajáté-
kon vesz részt négy diósgyőri fiatal, Hornyák
Marcell, Bocsi Patrik, Czégel Máté és Tóth
Tamás.
Az augusztus 16-i Nyírbátor elleni hazai baj-
noki rajtig már csak egyszer lép pályára a

gárda. Augusztus 9-én 17 órakor a Magyar
Kupa első fordulójában a Kisújszállás együt-
tese ellen, idegenben.

Folytassa Termálfürdő!
Továbbra is Termálfürdő FC Tiszaújváros néven
szerepel a 2014/2015-ös NB III-as felnőtt, vala-
mint az utánpótlás labdarúgó bajnokságokban a
tiszaújvárosi klub.
Az eredményes szereplés reményében a Tisza-
Szolg 2004 Kft. Termálfürdő üzletágával az
előző bajnoki évben kötött névadó reklámszer-
ződést közös megegyezéssel a felek a soron
következő bajnoki szezonra is meghosszabbí-
tották.

Jegyek és bérletek tavalyi áron
A 2014/2015-ös NB III-as bajnoki szezonban
változatlan belépőjegyárak mellett tekinthetik
meg a labdarúgást szerető sportbarátok a Ter-
málfürdő FC Tiszaújváros hazai mérkőzéseit.
Bérlet: 4000 Ft/szezon.
Felnőtt belépőjegy: 500 Ft/fő.
Diák és nyugdíjas belépőjegy: 200 Ft/fő.
A kedvezmény igénybevételéhez nyugdíjas-,
illetve diákigazolvány felmutatása szükséges.
A 14 éven aluli gyerekek számára a belépés to-
vábbra is ingyenes.

Polgári 3-as foci

Hét év után hazai siker
Hetedik alkalommal rendezte meg Polgár önkormányzata a Polgári 3-as foci sportfesztivált, július 26-
27-én a Városi Strandfürdő területén.
A hagyományoknak megfelelően ebben az esztendőben is a Hajdú-Bihar megyei csapatok mellett Pol-
gár két testvérvárosa, Tiszaújváros és Nagykároly együttesei is neveztek. Az időjárás másfél napon ke-
resztül kitartott, a kispályás gárdáknak nem csak egymással és a műfüves, bitumenes és homokos
játékterekkel, hanem a kánikulai meleggel is meg kel-
lett küzdeniük. A torna fináléjára aztán megérkezett
az égi áldás, hatalmas zápor formájában. A döntőt a
házigazda Polgár és az előző évi bajnok Hajdúsámson
vívta. A Polgári 3-as foci történetében először végzett
az élen a házigazda együttes, így ők „tehették zsebre”
az első helyért járó ötszázezer forintot. A harmadik a
Debrecen FC Coro, a negyedik a Derecske legény-
sége lett.

Labdarúgás

Célegyenesben az átigazolás

Vagy a labda vagy a baba.

http://www.futanet.hu/cikk/29-budapest-felmaraton-2014
Ideje: 2014. augusztus 8. (péntek)
Helye: Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. (Hotel Phőnix szállodával szemben)
Program:
13:00-16:45 Helyszíni nevezés. Rajtszám és chipek felvétele.
17:30 Rajt
Beérkezés után a pontok bepecsételése a próbafüzetbe.
20:30 Eredményhirdetés
Távok: egyéni (14 km): 14 km 6 pont

váltó (4x3,5 km): 4 x 3,5 km 3 pont
egyéni (3,5 km): 3,5 km 3 pont

Nevezés, nevezési díjak:
Nevezési lapok a www.tvkmalitriatlon.hu oldalról letölthetőek.
Jabil Circuit Magyarország Kft. dolgozói és a Jabil 3Próba próbafüzettel rendel-
kezők részére a nevezés díjtalan.
Előnevezési díjak: egyéni (14 km, 3,5 km): 1.000 Ft/fő , váltó: 500 Ft/fő
Előnevezés 2014. augusztus 1-ig (a kitöltött nevezési lapot kell elküldeni, vala-
mint a nevezési díjat kell befizetni a határidőig).
Helyszíni nevezési díjak: egyéni (14 km, 3,5 km): 2.000 Ft/fő , váltó: 1.000 Ft/fő
A Jabil 1/3 Maraton 14 km-es távján induló versenyzők 50% kedvezménnyel
nevezhetnek, abban az esetben amennyiben már neveztek a 29. Wizz Air
Budapest Félmaraton egyéni, 21,1 km-es távjára !
Az érvényes nevezést a BSI-től kapott visszaigazolóval, legkésőbb a verseny
helyszínén történő bemutatásával kell igazolni.
A kitöltött nevezési lapokat az alábbi módon lehet elküldeni:
e-mail: tvkmali@triatlon.t-online.hu, fax: 49/540-095, postai cím: TVK MALI
Triatlon Klub 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. személyesen: Sportcentrum
Triatlon Klubház - Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. H – P: 14 – 16-ig.
2014. augusztus 2-tól nevezni csak a verseny napján, a verseny helyszínén lehet.
Indulni csak egy távon lehet.
Chip bérlés a jabilos dolgozóknak és a próbafüzettel rendelkezőknek ingyenes,
míg mindenki másnak 500 Ft. A chipek kauciója 1000 Ft.
Díjazás:
Egyéni (csak a 14 km-es távon indulók):
Helyezés Női Férfi
I. 50.000 Ft 50.000 Ft
II. 30.000 Ft 30.000 Ft
III. 25.000 Ft 25.000 Ft
IV. - 20.000 Ft
V. - 15.000 Ft
VI. - 10.000 Ft
Minden célba érkező a verseny emblémázott pólóját kapja ajándékba.
Továbbá a helyszínen a próbát teljesítő Jabil dolgozók között kisorsolnak 3 pár
Saucony futócipőt .
Jabil 3Próba ajándéksorsolás
2014 augusztus 8-én (pénteken) a harmadik próba után a 12 pontot vagy annál
többet teljesítők között értékes sportszer-ajándékcsomagok kerülnek kisorsolásra.
A legalább 15 pontot szerzők között kerül a fődíj kisorsolásra, mely 2 db (1 Jabil
dolgozó és 1 a lakosság köréből) egyszemélyes utazás a 2014. szeptember 26–29.
időpontban megrendezendő Berlin Maratonra.
Fődíj:
Utazás a BERLIN MARATONRA

Információ
TVK MALI Triatlon Klub

Tel: 49/540-094, e-mail: tvkmali@triatlon.t-online.hu
www.tvkmalitriatlon.hu

Csapat:
Helyezés Abszolút
I. 60.000 Ft
II. 40.000 Ft
III. 20.000 Ft
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