
A Városházán folytatódott, majd
Tiszaszederkényben zárult Tiszaúj-
város képviselő-testületének tavaszi
közmeghallgatás sorozata. /3. oldal

Az előttünk álló hétvégén
magyar bajnoki érmekért
és értékes ranglistaponto-
kért versenyezhetnek Ti-
szaújvárosban a triatlon-
sport képviselői. /11. oldal

Közmeghallgatások Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál Szezonkezdet

Tiszaújváros hetilapja 2015. május 21. XXXIII. évfolyam, 21. szám

Zenés esttel, színházi előadással, kiállítással folytatódott
a Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál. Pénteken ifjúsági nap,
szombaton mazsorett fesztivál, vasárnap családi nap
várta az érdeklődőket.

/6. és 7. oldal

Példaértékű Tiszaújváros önkormányzatának mentőszolgálatot támogató tevékenysége.

Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben Bráz György pol-
gármester válaszol a nézők közérdekű kérdéseire. Május 27-én,
szerdán 18.30 órai kezdettel válaszol Tiszaújváros polgármes-
tere a lakossági kérdésekre. Ezeket előzetesen is föl lehet tenni
a fogadoora@tiszatv.hu e-mail címen, vagy levélben, 3580,
Tiszaújváros, Szent István út 16., Tisza Televízió, az adás ideje
alatt pedig telefonon a 49/341-844, 341-755-ös számon.

Útlezárások a hétvégén
Tisztelt Városlakó!
Tájékoztatjuk, hogy 2015. május 23-án, szombaton 13:00 -
18:30-ig, míg május 24-én, vasárnap 9:00 - 17:00-ig bonyolítjuk
le a XXIV. Fortrex Tisza Triatlon versenyt.
A verseny központja a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőben
lesz. A verseny kerékpáros számát a Lévay út - Szent István út (a
körforgalomtól az Örösi útig) - Örösi út és a kesznyéteni utakon
rendezzük meg. Kérjük, hogy ezen az útvonalon a fent jelzett
időpontokban ne parkoljon, és ne közlekedjen, hogy a versenyt
balesetmentesen tudjuk lebonyolítani.
A verseny futószámát a strandfürdő és a tiszaszederkényi volt ál-
talános iskola közötti útszakaszon bonyolítjuk le, ezért kérjük,
hogy ezt az útvonalat a verseny ideje alatt ne használják.
Kerülés az ipari parkon keresztül lehetséges.
ÚTLEZÁRÁSOK:
Szombaton ( 2015. május 23.)
Lévay út, Szent István út, Örösi út és kesznyéteni út 13:00-tól
18:30-ig.
Vasárnap (2015. május 24.)
Lévay út: 09:00 - 17:00.
Szent István út: 09:10 - 17:00.
Örösi út és kesznyéteni út: 09:40 - 17:00.
Mindkét napon rendezők és rendőrök irányítják a forgalmat és
igény esetén további információval fogják önöket ellátni. Kér-
jük önöket, hogy együttműködésükkel segítsék a rendezvény si-
keres lebonyolítását.
Mindkét napon állandó, rendőri irányítással történő áthaladást
biztosítunk:
• a Kertvárosból a régi városrészbe, a Bethlen Gábor út és Lévay
út kereszteződésében (református templom, Castello cukrászda),
• a Kertváros keleti és nyugati része között, a Margit sétány és a
Szent István út kereszteződésében,
• Tiszaszederkény és Tiszaújváros között.
Külön felhívjuk az új SPAR-ban vásárlók figyelmét, hogy a verseny
ideje alatt az áruházhoz legközelebb a Sajó úton tudnak parkolni.
Megértésüket előre is megköszönve, támogatásukban és szurko-
lásukban bízva, tisztelettel:

Lehmann Tibor
elnök, főrendező

TVK Mali Triatlon Klub

Mentőfejlesztés, kitüntetés, sikerek

Nem csak pénzügy, szívügy is

A kormány 2013-ban jelen-
tette be, hogy uniós forrás se-
gítségével teljesen megújul a
mentésirányítási rendszer.

A közel 3 milliárd forintos beruházás ré-
szeként mentőautókat vásároltak, állomá-
sokat alakítanak át, újakat építenek és
centralizálják a rendszert. Erről, és a vé-
delmi szerv civil, önkormányzati támoga-
tottságáról is kérdeztük Breitenbach Gé-
zát, az OMSZ Észak-Magyarországi Men-
tőszervezetének orvosigazgatóját.
Tiszaújvárosban öt évvel ezelőtt rendez-
ték meg először a Mentőgépjármű-veze-
tők Országos Szakmai Versenyét. Nálunk
talált otthonra a rendezvény, nem véletle-
nül, a lakosság befogadta, a szakmai szer-
vezetetek elismerték a kiváló rendezést, a
város pedig anyagi támogatást adott hoz-
zá, és teszi azóta is, minden évben.
- Úgy éreztük, hogy ez egy elhanyagolt
munkaköri csoport, holott nagyon fontos
munkát végeznek a sofőrök, hiszen nem
csak a mentőautót vezetik, hanem a beteg-
ellátásban is segítenek - mondja az orvos-
igazgató. - Tiszaújváros hatékony anyagi tá-
mogatást adott akkor a rendezéshez. Erede-
tileg vándorversenynek gondoltuk, évente
más és más helyszínekkel, de nem igazán
volt rá más jelentkező, Tiszaújvárostól azon-
ban mindig pozitív választ kaptunk. Miután
összekapcsolódott a Biztonság Napjával, így
otthonra talált. Közben egyre több szponzor
állt mögénk, és egyre több határon túli tele-
pülés mentősei kapcsolódtak be a versenybe.

- A támogató önkormányzatnak is kö-
szönhető az az elismerés, melyet Bráz
György polgármester vehetett át nem-
régiben az Országos Mentőszolgálat fő-
igazgatójától?
- A Mentők napján, május 10-én Bráz úr
kapta meg a Magyar Mentésügyért Em-
lékérmet. Ezt a kitüntetést olyan szemé-
lyek kapják, akik a mentésügyért sokat
tesznek, de nem a mentőszolgálat dolgo-
zói. A város polgármestere nem csak ezért
a versenyért kapta, hanem azért a hosszú
évek során nyújtott támogatásért, amit a
várostól és a képviselő-testülettől kaptunk.
- Ezek szerint nem olyan gyakori dolog,
hogy egy város a lehetőségeihez és a
pénztárcájához mérten segíti a mentő-
ket?
- Nem jellemző. Több mint 270 mentőállo-
más van az országban, és nagyon kevés he-
lyen vesz rólunk tudomást az önkormányzat,
mondván, mi egy állami cég vagyunk, ez
egy állami feladat. Tiszaújvárosban más az
attitűd, mindig úgy érezték a városvezetők,
hogy a lakosságnak is jó, ha jól működik
egy mentőállomás.
- Ha már bennünket említett, milyen az
itteni állomás gépparkja, felszereltsége?
- A tiszaújvárosi állomás az átlagnál sok-
kal jobb, ugyanígy a mentéstechnika is.
Ezekben az autókban minden megvan,
nincs hiány. Az új sárga autókból is az
elsők között Tiszaújvárosba vittünk, mára
már kettő is van a településen.
- Az a szóbeszéd járja Tiszaújvárosban,

hogy a miénk egy úgynevezett „kul-
csos” mentőállomás, ami azt jelenti,
hogy nincs irányítószemélyzet, csak a
vonuló személyzet, akik ha kimennek
egy esethez, akkor bezárják maguk mö-
gött az ajtót és nem marad senki az ál-
lomáson. Valóban így van ez, ha igen
miért?
- Igen, így van. Minden mentőállomáson
volt valaha egy szolgálatvezető, még ott is
ahol csak két mentőautó volt. Ott csörgött a
telefon, a szolgálatvezető adta ki a híváso-
kat, de e fölött már eljárt az idő. A szakmai
elvek szerint a mentésirányítás akkor jó, ha
centralizáljuk, hiszen egy egész területet kell
átlátni, mert csak így lehet tudni, ha például
elmegy az utolsó autó is Tiszaújvárosból,
akkor honnan lehet másikat küldeni és mi-
lyen autót tudunk odairányítani. Nem volt
értelme a kicsi irányítócsoportoknak, meg-
felelő technikával sem tudtuk őket ellátni,
ezért az országban mindenhol centralizálták
a mentésirányítást. Borsodban két irányító-
csoport van, de tovább folyik a központosí-
tás, hiszen a kazincbarcikait is megszüntetik
és behozzák Miskolcra. Előnye még ennek a
rendszernek, hogy technikát tudunk mögé
tenni. Korszerű irányítóközpont készült el
nemrég Miskolcon is, papíralapú helyett
elektronikus lesz a rendszer. Minden men-
tőautóba intelligens fedélzeti eszközök ke-
rülnek hamarosan, minden elektronikusan
zajlik. E hárommilliárdos fejlesztés része-
ként több mentőállomást is felújítanak, de
újak is épülnek a közeljövőben.



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

2. oldal 2015. május 21.Sokféle
Egyházi hírek

Római katolikus
Hétköznapi szentmisék 18:30-kor, szombaton 18:30-kor lesz-
nek. Pünkösdvasárnap és Pünkösdhétfőn 11:00 órakor kezdődik
az ünnepi szentmise templomunkban.
Május 24-én, Pünkösdvasárnap lesz templomunkban az elsőál-
dozás, 44 gyermek járul az első szentáldozáshoz. Imádkozzunk
az elsőáldozókért, hogy az Oltáriszentség váljon lelki életük
mindennapi táplálékává.
Május hónapban a hétköznapi szentmisék után Szentségkitétel,
májusi litánia a Szűzanya tiszteletére.
Református
Csütörtökön és pénteken Tiszaújvárosban 18:00, Tiszasze-
derkényben 19:00 órától lesz bűnbánati istentisztelet.
Pünkösdvasárnap Tiszaszederkényben 09.30 órától, Tiszaújvá-
rosban 11:00 órától kezdődik az úrvacsoraosztással egybekö-
tött istentisztelet. Tiszaszederkényben vasárnap 15:00,
Tiszaújvárosban 16:00 órától már a legátus hirdeti az Igét.
Pünkösdhétfőn Tiszaszederkényben 10:00 órakor, Tiszaújvá-
rosban 11:00 órakor lesznek istentiszteletek.
25-én, hétfőn 16:00 órától tartjuk a városi templomban az óvo-
dások hittan évzáróját.
Pünkösdhétfőn Sajóörörsön 08:00 órától, Sajószögeden 09:00
órától lesz úrvacsorával egybekötött istentisztelet.
Görög katolikus
Csütörtökön és pénteken 08:00 Szent Liturgia. Szombaton el-
hunyt szeretteinkre emlékezünk: 11:00 Szent Liturgia. Pünkösd
előestéjén 17:30 esti istentisztelet litiával, kenyér-, bor- és olaj-
áldással. Pünkösdvasárnap 07:00 reggeli istentisztelet, 08:30
Szent Liturgia Sajóörösön, 09:30 Sajószögeden, 11:00 Tiszaúj-
városban, 17:30 esti istentisztelet térdhajtási imákkal. Pün-
kösdhétfőn 11:30 (!) Szent Liturgia. Kedden 8:00 Szent
Liturgia. 17:30 paraklisz.

Holnap
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik májusi

sorozatunk. A megfejtéseket a hónap

végén egyben, e-mailben a kronika@ti-

szatv.hu címre, vagy postai úton a 3580

Tiszaújváros, Szent István út 16. címre

várjuk.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt

jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot május 24-ig (vasárnapig) a Bo-
rostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050), majd
május 25-től (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G.
u. 17., tel.: 49/540-688) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó gyógy-
szertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Ren-
delkezésre állás 30 percen belül.
Vasárnap és ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 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 -

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap
délután 17 órától másnap reggel 8 óráig,

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

Megtört szívvel tudatjuk, hogy
a szeretett férj és családapa,
HARÁK KÁROLY

2015. május 14-én 76 éves korában elhalálozott. Temetése
május 22-én, pénteken 14.30 órakor lesz

a sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család

„Elment egy lélek ma ismét a Földről
kit szívünk többé el sosem feled
csendesen figyelsz ránk már odaföntről...
legyen helyettünk: Isten Veled!”

Mély fájdalommal tudatjuk azokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

HÁRTÓ JÁNOSNÉ
( SZ: KARÁDI ELEONÓRA)

életének 81. évében örökre itt hagyott bennünket. Utolsó
földi útjára 2015. május 22-én 12.00 órakor kísérjük a Vá-
rosi Temetőben. Előtte 11.00 órakor megemlékező szent-
misét tartunk a Magyarok Nagyasszonya templomban.

A gyászoló család

„Halottja van mindannyiunknak,
Hisz percről-percre temetünk,
Vesztett remény mindenik percünk
És gyászmenet az életünk.
Sírhantolunk, gyászolunk mindig,
Temetkező szolgák vagyunk!
- Dobjuk el a tettető álcát:
Ma gyásznap van, ma sírhatunk!”
(Ady Endre: Halottak napján)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
ZAGYVAINÉ KÖRÖSKÉNYI JUDIT

óvónő
2015. május 12-én elhagyta e árnyékvilágot.

Drága halottunktól, 2015. május 29-én 14 órakor veszünk
végső búcsút a százhalombattai temető ravatalozójában.

Az urnatemetés jellege miatt és Édesanyánk kifejezett ké-
résére kérjük, hogy kegyeletüket egy szál fehér gerberával

róják le a ravatal előtt.
A gyászoló család
(06-70-930-82-73)

„Veled együtt volt teljes az életünk,
Hogy elmentél, elvitted örömünk.
Szívedben csak jóság és szeretet,
Szorgalom és munka volt életed.
A fájdalmat leírni nem lehet,
Csak letörölni a könnyeket.”
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk arra a napra,

amikor lányunk
PÓSABEÁTA

egy éve, 2014. május 20-án örökre eltávozott közülünk.
Anya, Apa

DVTK-Vöröskereszt

Véradás hazai pályán
Kétnapos véradást szervezett
a Magyar Vöröskereszt helyi
szervezete.

Az eseményre a DVTK focistái is elláto-
gattak, így segítve a Vöröskereszt munká-
ját. Megyénkben három ilyen véradást
rendeztek, ahol a donoroknak extra aján-
dékként - a Borsodi sörgyár jóvoltából -
sör és korsó is járt.
Mint azt Laták Kamilla, a Vöröskereszt
helyi szervezetének vezetője elmondta, a
véradók nagyra értékelik az újdonságokat,
a különleges alkalmakat, ezek a rendezvé-
nyek egyébként mindig több fiatalt von-
zanak.
- Mivel a véradások szokásos helyszíne -
a Hamvas Béla Városi Könyvtár - közin-
tézmény, a mostani véradást nem szervez-
hettük meg ott. Azért, hogy a támogató
sörgyár promóciós tevékenységet folytat-
hasson, a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egye-
sületének segítségét kértük, hogy klubhe-
lyiségükben tarthassuk meg a véradást -
mondta Laták Kamilla -, ezt a segítséget
nagyon köszönjük.
A két nap alatt 173-an adtak vért, közülük

hatan először jelentkeztek donornak. Mol-
nár Lukács már több mint harminc éve jár
rendszeresen véradásra, mint mondta, fon-
tosnak tartja, hogy ily módon segítsen rá-
szoruló embertársain. A véradást népsze-
rűsítették a DVTK játékosai - Kovács

Gábor és Antal Botond - is. Utóbbi kérdé-
sünkre elmondta, fontos, hogy a sportolók
jó példával járjanak elöl, hiszen segítsé-
gükkel több emberhez el tudnak jutni a
pozitív példák.

fp

Antal Botond az egyik véradóval.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Polgárőr Szövetség elnöksége a kö-
zelmúltban „Kiemelkedő polgárőr te-
vékenységért” plakett kitüntetésben
részesítette Bárány Csaba tiszaújvá-
rosi polgárőrt. A díjazott az elismerést
a Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület
közgyűlésén Gabura Ákostól, a Tisza-
újvárosi Rendőrkapitányság megbízott rendészeti osztályvezető-
jétől, és Tóth Gyulától, a Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület
elnökétől vette át.

Kitüntetett polgárőr
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A jubiláló kollégákat köszöntötték

Egy évtized a Jabilnál

Törzsgárda ünnepségét tartotta a hétvégén a Jabil
Circuit Magyarország Kft. tiszaújvárosi gyára. A
rendezvényen azokat a dolgozókat köszöntötték,
akik idén töltötték be 10 éves munkaviszonyukat a
cégnél.

Finom vacsora, elismerő oklevél, és persze szórakozás hajnalig.
Így ünnepelte a cég idén jubiláló alkalmazottait. A Jabil zöldme-
zős beruházásként indult 2000-ben, akkor kevesebb, mint 300
embert foglalkoztatva. Ma régiónk legnagyobb munkaadója, és
a jelenleg megfigyelhető dinamizmus alapján még hosszú évekig
kiemelt tényezője lesz városunknak.
- Az idén 117 kolléga lett 10 éves törzsgárda, ami nagy dolog -
mondta köszöntőjében Aczél Krisztián ügyvezető igazgató. - A
gyárban dolgozók nem csak az elmúlt 15 év történetének részei,
hanem a Jabil kultúrájának részei és formálói is. Azon túl, hogy
példaképek, meghatározói is annak a miliőnek, amit ma a Jabil
jelent. Az, hogy a cég üzletileg sikeres, hogy ennyi embert fog-
lalkoztat, és dinamikusan növekszik, azt gondolom, hogy ez egy
sikertörténet.
- Tiszaújváros egy sajátos történetű város, itt hamarabb volt ipar,
mint maga a város - mondta dr. Fülöp György, Tiszaújváros al-
polgármestere. - Ezen a településen hamarabb volt középiskola,
mint hogy várossá nyilvánították volna - azért, mert az ipar ezt ki-
kényszerítette. Az, hogy milyen ma Tiszaújváros, az a gazdaság-
nak, az iparnak, az ezen a területen dolgozóknak is köszönhető.
Tiszaújváros minden segítséget megad cégei sikeres működésé-
hez. Mi, a város vezetői tisztában vagyunk azzal, hogy mi min-
dent köszönhetünk az iparnak és a gazdaságnak, és persze mi
magunk is úgy viselkedünk, hogy tudjuk segíteni a gazdasági be-
ruházásokat, és a már meglévő gazdasági vállalkozásainkat.
Nyilván mi ezt elsősorban jogi eszközökkel tudjuk megtenni, de
ha van bármilyen más kérésük, rendelkezésükre állunk, hiszen
az ő megtermelt adóforintjaik teszik lehetővé, hogy városunk
ilyen szépen működjön.

dá

Kajak-kenu

Épül, szépül
a csónakház

Gőzerővel folynak a Tiszaújvárosi Vízi Sportegye-
sület telephelyén a csónakház felújítási munkála-
tai.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség és az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma által biztosított 14 millió forintos támogatásból tel-
jes körűen korszerűsítik a sportolók bázisát. A helyi vállalkozók
által végzett munkálatoknak nyár végére kell elkészülniük. Az
átadás után a versenyzők kiváló körülmények között készülhet-
nek fel a versenyekre. A csónakház felújítása első szakasza annak
a nagyszabású, több sportszervezet, valamint az önkormányzat
által támogatott Tisza-parti rendezési tervnek, mellyel igényes,
minden igényt kielégítő sportolási lehetőséget és szabadidő te-
vékenységet biztosítanak a vízi élet szerelmeseinek.

Az egyesület alapítója, Kiss László, Jancsár László elnök és
Gömöriné Tóth Emese elnökségi tag a helyszínen beszélik
meg a teendőket.

Közmeghallgatások

Hej, van számos utca…
A Városházán folytatódott,
majd Tiszaszederkényben zá-
rult Tiszaújváros képviselő-
testületének tavaszi közmeg-
hallgatás sorozata.

A Városházán rendezett eseményen nem
volt sok hozzászóló, ám jókora probléma-
csokor gyűlt össze Dusza László és Né-
meth Emil jóvoltából.
Dusza László - a nyilvános fórumokon nem
először - kétségbe vonta a jelenleg zajló
légszennyezettségmérés hitelességét és kor-
szerűtlennek nevezte a kiépülő térfelügye-
leti kamerarendszert. Mindkét vélekedését
cáfolta Bráz György polgármester, aki Du-
sza úr több közterületi és akadálymentesí-
tési észrevételére azt a választ adta, hogy
készül egy hibajegyzék, egy adatbázis, s az
önkormányzat lépésről-lépésre orvosolni
fogja a problémákat.

Németh Emil előre leszögezte, hogy nem
kérdezni fog, hanem véleményt mond, mi-
vel korábbi felvetéseire sem kapott érdemi
válaszokat. Szóvá tette például, hogy az ön-
kormányzat, a polgármester sem értesül a
városban történt fajsúlyosabb balesetekről,
bűncselekményekről. Ugyancsak sérel-
mezte, hogy gyakran csak hónapok múltá-
val kap írásos választ közérdekű kérdéseire,
javaslataira. A felszólaló kifogásolta, hogy
gyomosak az útszegélyek, a Szemere utcá-
ban korrodált aknafedeleket helyeztek el,
és arra is felhívta a figyelmet, hogy a hiva-
tal helytelenül használja az út, illetve utca
elnevezést.
Bráz György az ügyiratok sokaságával, az
ügyintézők leterheltségével magyarázta a
késedelmes válaszokat. A balesetekkel,
bűncselekményekkel kapcsolatban el-
mondta, nincs alá-, fölérendeltségi vi-
szony az önkormányzat és a rendőrség
között, s elmúltak azok az idők, amikor a
tanácselnök, a városi pártbizottság titkára
és a rendőrkapitány hétről-hétre megbe-
szélést tartott a város ügyes-bajos dolgai-
ról. Mindazonáltal - tette hozzá a pol-
gármester - az olyan ügyekről, melyek ön-
kormányzati intézkedést igényelnek, kon-
zultálnak a rendőrséggel.
Dr. Kalapos István, a Tiszaújvárosi Ren-
dőrkapitányság vezetője mindezt azzal
egészítette ki, hogy a rendőrségnek nincs
tájékoztatási kötelezettsége az önkor-
mányzat felé, mi több az esetekről készült
rendőri jelentések közokiratnak minősül-
nek, azok tartalmáról nem is adhatnak tá-
jékoztatást.
Voltak további felszólalók is, Varján Ti-
borné például - két konkrét helyszínt em-
lítve - a zöldfelületeken kitaposott ösvé-
nyek leburkolását javasolta. Kaló Tibor az
Invitel gyakori csatornakiosztás-változtatá-
sait tette szóvá, és javasolta a nyugdíjasok
év végi támogatásának felülvizsgálatát, igaz-
ságosabbá tételét.
Bráz György válaszában elmondta, leve-
let írnak az Invitelnek, magyarázatot kérve

a rossz gyakorlatra, a javaslatokat pedig
megvizsgálja a hivatal és ennek függvé-
nyében intézkednek.
Tiszaszederkényben polgármesteri tájékoz-
tatóval kezdődött a közmeghallgatás. E sze-
rint tavaly a városrészben 45 millió forintot
költött az önkormányzat (illetve intézmé-
nyei) a középületek felújítására. Ez a prog-
ram idén is folytatódik, 36 millió forint a
tervezett költség. Ugyancsak folytatódik a
térfigyelő kamerák telepítése, a tavalyi 4
után 2015-ben újabb 4 kamerát helyeznek
el Szederkényben. Jelentős beruházás lesz
a Bajcsy-Zsilinszky út felújítása és ugyanitt
a járdaépítés, továbbá a 20 kilovoltos lég-
vezeték lebontása, földkábelezése.
A felszólalások sorát Kerékgyártó István
nyitotta. Ezúttal magánemberként, a város-
rész lakójaként kért szót, s mondandója -
bár közterületet érintett - inkább magánjel-
legű volt. Dióhéjban: szembe szomszédja
évek óta szándékosan úgy parkol a szűk ut-
cában, hogy megnehezítse, akadályozza ki-
és behajtását ingatlanára. Kerékgyártó Ist-
ván birtokvédelmi eljárást indított, ki is rót-

tak egy 500 ezer forintos büntetést, ám a
szomszéd fellebbezett. Az ügyet viszony-
lag sokáig taglalták a közmeghallgatáson.
Végül az az álláspont kristályosodott ki,
hogy meg kell várni a jogerős döntést, il-
letve, hogy az ilyen ügyek megelőzhetők
lennének, ha az emberek betartanák az egy-
más mellett élés íratlan szabályait is.
Két javaslat is elhangzott a közmeghall-
gatáson. Vékony László hirdetőoszlop(ok)
kihelyezését kérte, illetve a Bocskai úton
egy fedett buszmegálló létesítését. Ez
utóbbi szerepel az önkormányzat tervei
között - hangzott a válasz. Vékony László
egy korábbi javaslatára is rákérdezett.
Tiszaszederkényben több egyirányú utca
is van, ezek némelyikén engedélyezni kel-
lene a kerékpáros szembe forgalmat - szólt
a korábbi kérés. Erre aligha lesz lehetőség,
- érkezett a válasz - részben azért, mert
rendkívül szűkek az utcák, másrészt azért,
mert kanyargósak is, márpedig a KRESZ
30, illetve 50 méteres belátható, egyenes
útszakaszt ír elő ilyen esetekben.

Ferenczi László

A szederkényi közmeghallgatáson - csakúgy, mint a másik kettőn - csak a testület szocia-
lista tagjai vettek részt.

A 2015. május 13-án tartott közmeghall-
gatáson egy konkrét balesettel kapcso-
latban felmerült Tiszaújváros-Kertváros
lakó-pihenő övezetének közlekedésbiz-
tonsági helyzete.
Az elmúlt 5 évben ezen a területen egy sze-
mélyi sérüléssel járó és három anyagi káros
közúti közlekedési baleset történt. A sérü-
léses baleset ez év márciusában következett
be, ekkor egyenrangú útkereszteződésben
nem biztosított elsőbbséget a jobbról érkező
részére egy járművezető. A baleset során a
vétlen gépkocsivezetőnek könnyű sérülései
keletkeztek. Két évvel ezelőtt egy baleset
okozója az útkereszteződés előtt kihelyezett
elsőbbségadás kötelező tábla ellenére nem
biztosított elsőbbséget a védett úton érkező
részére, míg a további két esetben elindu-

lás és hátramenet során történt álló jármű-
nek ütközés.
Ennek a területnek a közlekedésbizton-
sági veszélyei a gyalogosok és játszó
gyermekek úttesten tartózkodása, vala-
mint az egyenrangú útkereszteződések,
de az adatok alapján megállapítható,
hogy az ott közlekedők ezeket alapve-
tően ismerik. Kérjük, hogy mindig győ-
ződjenek meg a kereszteződések for-
galmi rendjéről, az egyenrangú útkeresz-
teződésekben tartsák be az úgynevezett
„jobb kéz szabályt”, valamint fordítsa-
nak kiemelt figyelmet a sebesség szabá-
lyos megválasztására, és a gyalogosok
közlekedésére, akik itt a teljes úttestet
használhatják.

Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

A Kertváros lakó-pihenő övezetének
baleseti helyzete

Az egyenrangú útkereszteződésekben fokozottan kell figyelni.

Dusza László a közmeghallgatáson is bőví-
tette hiánylistáját.
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Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken

történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események

bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet.

A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hí-

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,

üzenetrögzítő rögzíti.

Értesítjük
a Tisztelt Lakosságot, hogy

BALLA GERGŐ
kompenzációs listán mandátumot

szerzett képviselő
2015. május 27-én (szerdán)

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői szoba.

Polgármesteri Hivatal

Tiszaújváros Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a

Derkovits Kulturális Központ
(3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 2.)

igazgatói (magasabb vezető) beosztás
ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogvi-
szony.
A magasabb vezetői beosztás időtartama:
5 év.
A megbízás kezdő időpontja:
2015. július 1.
A megszűnés időpontja: 2020. június 30.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, 3580
Tiszaúj-város, Széchenyi út 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok:
Irányítja, tervezi, szervezi, ellenőrzi és ér-
tékeli az intézményben folyó közművelő-
dési, közgyűjteményi szakmai feladatokat.
Felelős az intézmény által kezelt vagyon
védelméért, az intézmény működéséért,
gazdálkodásáért, a szakmai területek irá-
nyításáért, a szakmai feladatok színvona-
láért. A költségvetés keretein belül gon-
doskodik az intézmény személyi és tárgyi
feltételeinek biztosításáról, az alapító ok-
iratban foglalt feladatok ellátásáról. Az in-
tézmény vezetőjeként az alkalmazottak
felett munkáltatói jogokat gyakorol. Kap-
csolatot tart fenn a fenntartóval, külön-
böző szakmai szervezetekkel és intéz-
ményekkel.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a vezetői
pótlékra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint
a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásá-
ról a művészeti, a közművelődési és a köz-
gyűjteményi területen foglalkoztatott köz-
alkalmazottak jogviszonyával összefüggő
egyes kérdések rendezéséről szóló
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. sz.
mellékletében foglaltak az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Felsőfokú szakirányú végzettség és szak-
képzettség a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vég-
rehajtásáról a művészeti, a közművelődési

és a közgyűjteményi területen foglalkoz-
tatott közalkalmazottak jogviszonyával
összefüggő egyes kérdések rendezéséről
szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet
6/A. § (1) bekezdés a) pontja, vagy a 6/B.
§ (1) bekezdés a) pontja szerint.
- A képesítési követelménynek megfelelő
feladatkörben szerzett legalább 5 éves
szakmai gyakorlat.
- A magasabb vezetői beosztás ellátására
megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető.
A betöltendő közalkalmazotti munkakör a
pályázó legmagasabb iskolai végzettségé-
nek megfelelően kerül megállapításra.
- Kiemelkedő szakmai vagy tudományos
tevékenység.
- Büntetlen előélet.
- Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
vállalása.
- Magyar nyelvtudás.
Előnyt jelent:
- Felhasználói szintű számítógépes ismeret.
- Szakmai szervezetekben betöltött tisztség.
- Szakmai munkakörben szerzett legalább
5 éves vezetői gyakorlat.
A pályázathoz csatolandó iratok, igazolá-
sok:
- szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget igazoló okiratok má-
solata,
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásá-
ról a művészeti, a közművelődési és a köz-
gyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával össze-
függő egyes kérdések rendezéséről szóló
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. §
(2) bekezdésében előírt tanfolyam elvég-
zését igazoló okirat, annak hiányában nyi-
latkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől
számított két éven belül a tanfolyamot el-
végzi,
- az intézmény vezetésére vonatkozó prog-
ram, szakmai helyzetelemzésre épülő fej-
lesztési elképzelés (vezetői program),
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági
erkölcsi bizonyítvány a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény 20. § (4) és (5) bekezdése alapján, a
büntetlen előélet és annak igazolására,
hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól

eltiltás hatálya alatt,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pá-
lyázati anyagban foglalt személyes adata-
inak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy
a pályázati eljárásban részt vevők a teljes
pályázati anyagba betekinthessenek,
- nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségről szóló 2007. évi
CLII. törvény szerint előírt vagyonnyi-
latkozattételi kötelezettség vállalásáról,
- nyilatkozat a pályázatnak a szakbizott-
ság és a testületi ülés nyílt, vagy zárt ülé-
sen történő tárgyalásáról.
A pályázat benyújtásának határideje:
2015. május 27.
A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlap-
ján (KÖZIGÁLLÁS) történő megjelente-
tés időpontja: 2015. április 3.
A pályázattal kapcsolatosan további in-
formáció kérhető:
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intéz-
ményfelügyeleti, Szociális és Sport Osz-
tály (06-49/548-031).
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak Tiszaújváros
Város Önkormányzata polgármesteréhez
történő megküldésével (3580 Tiszaújvá-
ros, Bethlen Gábor út 7.). Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a „Derkovits Kulturális
Központ igazgatói pályázata” szöveget.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálására a pályázati határ-
időt követő első képviselő-testületi ülésen,
várhatóan 2015. június 25-én kerül sor.
A pályázatot a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § (6) bekezdése, illetve a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a művé-
szeti, a közművelődési és a közgyűjtemé-
nyi területen foglalkoztatott közalkalma-
zottak jogviszonyával összefüggő e-gyes
kérdések rendezéséről szóló 150/1992.
(XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdése
alapján létrehozott bizottság, továbbá a
képviselő-testület kultúráért felelős szak-
bizottsága véleményezi.
A magasabb vezetői beosztás a képviselő-
testület döntését követően 2015. július 1.
napjától tölthető be.

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

Mecénás ösztöndíj
A TISZAÚJVÁROSI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY pályáza-
tot hirdet a 2014/2015-ös tanév második félévére A TISZAÚJ-
VÁROSI ÁLLANDÓ LAKÓHELLYEL RENDELKEZŐ FŐ-
ISKOLAI, EGYETEMI HALLGATÓK TANULÁSÁNAK TÁ-
MOGATÁSÁRA.
Pályázati célok:
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2014/2015-ös
tanév második félévre tanulmányi ösztöndíj biztosítása a pályá-
zati feltételekben közölt tanulmányi eredménytől függően.
Pályázati feltételek:
- tiszaújvárosi állandó lakóhely,
- első diploma megszerzésére irányuló alapképzésben (BA, BSc),
vagy mesterképzésben (MA, MSc), vagy doktori képzésben,
vagy osztatlan képzésben résztvevő állami, vagy államilag elis-
mert nappali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve 6 féléves alap-
képzésben való részvétel,
- a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el a (támogatási időszakot
megelőző félévben) 2014/2015-ös tanév első félévben, melyet a
felsőoktatási intézmény hivatalosan igazolt.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati adatlapon lévő, a felső-
oktatási intézmény által hivatalosan igazolt átlagokat tudja elfo-
gadni. Nem vehető figyelembe olyan adat, amely több félév
eredményét foglalja magába (pl.: kumulált, görgetett, halmozott,
összesített eredmények).
Pályázat beadási, beérkezési határideje és helye:
Határideje: 2015. június 01. (hétfő).
Helye: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztatója, vagy ügyfél-
fogadási időben az I. emelet 110-es szoba.
Kötelezően beadandó mellékletek:
• pályázati adatlap (beszerezhető: Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
tájékoztatója, vagy letölthető a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu
weboldal pályázatok menüpontjából),
• a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalosan lezárt 2014/2015-
ös tanév első félév végi index másolata és a hallgatói jogviszony-
ról szóló igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről, a támoga-
tás mértékéről és módjáról.

Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma

Tiszaújváros Város Önkormányzatának
jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri
Hivatalban 1 fő pénzügyi munkatárs mun-
kakör betöltésére, határozatlan időre szóló
kinevezéssel, 6 hónap próbaidő kikötéssel.
Főbb munkaköri feladatok:
Az első lakáshoz jutók támogatási rend-
szerének nyilvántartása, könyvelése.
Szociális bérlakások felújításával, átadás-
átvételével kapcsolatos feladatok ellátása,
képviselete a társasházak közgyűlésein.
Szolgálati lakásokkal kapcsolatos önkor-
mányzati feladatok ellátása.
Eladott önkormányzati lakások törlesztő-
részleteinek nyilvántartása, könyvelése.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,

- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- egyetemi vagy főiskolai szintű közgaz-
dasági, vagy pénzügyi, számviteli felső-
oktatásban szerzett szakképzettség; egye-
temi vagy főiskolai szintű végzettség és
mérlegképes könyvelői szakképesítés,
- felhasználói szintű számítógépes isme-
retek.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- közigazgatásban szerzett gyakorlat,
- közigazgatási alap- illetve szakvizsga,
- CT-EcoSTAT program felhasználói szin-
tű ismerete,
- államháztartási szakon szerzett mérleg-
képes könyvelői szakképesítés.
Bérezés a közszolgálati tisztviselőkről
szóló törvény szerint.

A pályázathoz csatolni kell:
- kísérőlevelet,
- szakmai önéletrajzot,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági
erkölcsi bizonyítványt a 2011. évi CXCIX.
tv. 42.§ (1) és (3) bekezdései alapján,
- oklevelek, bizonyítványok másolatait.
A pályázat benyújtásának határideje:
2015. június 5.
A pályázat elbírálásának határideje:
2015. június 12.
Az állás 2015. július 16-tól tölthető be.
A pályázatokat Tiszaújváros Város Ön-
kormányzatának jegyzőjéhez kell címezni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni a személyzeti és munkaügyi
szakreferensnél lehet. Tel: 49-548-085.

Pályázati felhívás

Pénzügyi munkatárs munkakör
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 üzenetrögzí-

tős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a

Polgármesteri Hivatal megteszi a szükséges intézkedéseket.

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet fel-
vételre keres munkavállalót az alábbi
munkakör betöltésére:

ANESZTEZIOLÓGIAI
ÉS INTENZÍV SZAKÁPOLÓ

(teljes munkaidőben, határozatlan időre
történő foglalkoztatásban, 3 hónap pró-
baidő kikötésével)
A munkakör betöltéséhez szükséges felté-
telek:
- felnőtt aneszteziológiai és intenzív terá-
piás szakápoló szakképesítés
- büntetlen előélet, egészségügyi alkal-
masság

- műtéti területen szerzett 1-3 év szak-
mai tapasztalat
- szakdolgozói kamarai tagság
- érvényes regisztrációs kártya
Jelentkezési anyag tartalma:
- Részletes szakmai önéletrajz
- Szakképesítést igazoló okiratok máso-
lata
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erköl-
csi bizonyítvány
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a
pályázat tartalmát a bíráló bizottság min-
den tagja megismerheti
Egyéb információk:

- Illetmény a KJT szerint.
- Beérkezési határidő 2015. június 30.
- Az elbírálás határideje 2015. július 10.
- Az állás betölthető: elbírálás után azon-
nal.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tisza-
újváros Városi Rendelőintézet Tiszaúj-
város, Bethlen Gábor út 11-13. 3580.
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályá-
zati azonosító számát: 50082/4/2015, va-
lamint a munkakör megnevezését:
aneszteziológiai és intenzív szakápoló.

Nagyné Kántor Judit főigazgató

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015. május 1-jétől to-
vább bővül a Tiszaújváros kártya által kedvezményt nyújtó szol-
gáltatók köre.
A TiszaSzolg 2004 Kft., az általa üzemeltetett Villa Sederkyn
Apartman Házban (3412 Bogács, Dózsa György utca 16/a.)
szoba foglalása esetén a Tiszaújváros kártya tulajdonosai részére
50% kedvezményt biztosít 2015. május 1. - 2016. április 30. kö-
zötti időszakban, kizárólag a TiszaSzolg 2004 Kft. által meghir-
detett napokon, az érvényes kártya felmutatása mellett.

Polgármesteri Hivatal

Irány Bogács!

Új elfogadóhely
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A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. értékesítésre meg-
hirdeti a tulajdonában lévő alábbi fűnyírógépeket:
A gépek adatait és kikiáltási árait az alábbi táblázat tartalmazza

Licit induló összeg (alapár): a táblázatban feltüntetett bruttó árak.
Az árverésen való részvétel feltételei:
- határidőben beadott jelentkezési lap,
- személyesen legalább egy alkalommal a gépek megtekintése,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó törvé-
nyesen meghatalmazott képviselőjének jelenléte.
A gépek megtekinthetők: 2015. május 26. (kedd) 10-11 óra kö-
zött a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. telephelyén
(Tiszaújváros, Tisza út 2/A)
Jelentkezési lapok benyújtási határideje:
2015. május 27-én 12.00 óráig a Városgazda Nonprofit Kft. iro-
daházában (Távhő üzemviteli épület I. emelet) Kovács Zoltán
jogi előkészítőnél.
Árverés ideje, helye:
2015. május 28-án 10.00 óra a Városgazda Nonprofit Kft. iroda-
ház (Távhő üzemviteli épület I. emelet) tárgyalójában.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Árverési hirdetmény

Használt fűnyírógépek
értékesítése

Tájékoztató

Óvodai zárva tartás
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy
a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda egyes épületeinek nyári
zárva tartása az alábbiak szerint alakul:
• Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda „Szederinda Óvodája”:
(Tiszaújváros, Dózsa u 9.) 2015. június 22. - július 17.
2015. július 20. – augusztus 14.
• Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda „Tündérkert Óvodája”:
(Tiszaújváros, Alkotmány köz 1.) 2015. június 22. - július 17.
• Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda „Katica Óvodája”:
(Tiszaújváros, Irinyi János út 1.) 2015. június 22. - július 17.
2015. július 20. – augusztus 14.
• Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda „Szivárvány Óvodája”:
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.) 2015. június 22. - július 17.
2015. július 20. – augusztus 14.
• Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda „Bóbita Óvodája”:
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.) 2015. július 20. – augusztus 14.
A nyári időszakban a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda az
alábbi rend szerint szervezi meg nyitva tartását, illetve biztosítja
az összevont óvodai ellátást:
Nyitva tart és összevont ellátást biztosít:
• Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda „Bóbita Óvodája”:
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.) 2015. június 22. - július 17.
Nyitva tart és összevont ellátást biztosít:
• Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda „Tündérkert Óvodája”:
(Tiszaújváros, Alkotmány köz 1.) 2015. július 20. - augusztus 14.
2015. augusztus 17-től minden épület teljes nyitva tartással üzemel.
Kérjük az óvodáskorú gyermekek szüleit, hogy nyári szabadsá-
guk tervezésénél a fenti időpontokra legyenek tekintettel, és a
felmerülő óvodai ellátási igényekről az óvoda vezetőjét időben
értesíteni szíveskedjenek.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatá-
nak képviselő-testülete 2015.
május 28-án, csütörtökön
10.00 órakor ülést tart a Vá-
rosháza III. emeleti tanács-
kozó termében.

Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat a „Tiszaújváros Szolgálatáért
Díj” adományozására
2. Javaslat a Tiszaújvárosi Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola Vándor
Sándor Zeneiskola tagintézmény-vezetői
megbízására vonatkozó pályázat vélemé-
nyezésére
3. Javaslat a Dr. Márkus Gábort ábrázoló
szobor közterületen történő felállításával
kapcsolatos döntések meghozatalára

Nyilvános ülés:
1. Javaslat az első lakáshoz jutók pénzügyi
támogatásáról szóló önkormányzati ren-
delet megalkotására
2. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
3. Javaslat a „Tiszaújváros jövőjéért” Ala-
pítvánnyal kapcsolatos döntésre
4. Javaslat az önkormányzati feladatellá-
tást szolgáló fejlesztések támogatására
meghirdetett pályázat benyújtására
5. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Ott-
honos Óvodában indítható óvodai csopor-
tok számának meghatározására
6. Javaslat a nyári gyermekétkeztetés 2015.
évi támogatására
7. Javaslat energiatakarékossági pályáza-
tok elbírálására

8. Javaslat a Településfejlesztési Koncep-
ció fejlesztési irányainak és megalapozó
vizsgálatának elfogadására
9.a. Beszámoló a Tiszaújvárosi Humán-
szolgáltató Központ 2014. évben végzett
tevékenységéről
b. Beszámoló az önkormányzat gyermek-
jóléti és gyermekvédelmi feladatainak el-
látásáról
10. Beszámoló a Tiszaújvárosi Mecénás
Közalapítvány 2014. évi munkájáról
11. Beszámoló a Tiszaújvárosi Polgár-
mesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről
12. Tájékoztató a lejárt határidejű testületi
határozatok végrehajtásáról, valamint a
közbeszerzési eljárásokról
Kérdések

Tájékoztatjuk a Tisztelt Étkezőket, hogy 2015. június 1-től vár-
hatóan 2015. július 15-ig a központi étterem felújítási munkála-
tok miatt zárva tart.
Ezen időszak alatt igénytől függően az Eötvös gimnázium vagy
a Széchenyi iskola konyhájáról biztosítjuk az étkezést.
Figyelembe véve a gimnázium - a tanulók órarendje alapján ki-
alakított - ebédeltetési rendjét, az ebéd helyben fogyasztásának
(alkalmazottak) és elvitelének (ételhordós) időpontja az alábbiak
szerint alakul:
2015. június 1-től június 15-ig : 10.30–tól 12.15-ig.
2015. június 16-tól : 10.30-tól 13.00-ig.
Kérünk minden étkezőt - az ebédlő kapacitása és az étkezői kor-

csoportok külön étkeztetése érdekében - a tálalási időt június első
két hetében szíveskedjenek pontosan betartani!
A Széchenyi iskola konyháján az ételhordóban történő elvitelt az
alábbi időpontokban tudjuk biztosítani:
2015. június 1-től június 15-ig : 10.30–tól 11.30-ig
2015. június 16-tól július 31-ig : 10.30-tól 13.00-ig
A 2015. évi nyári szünet további időszakára vonatkozóan a fel-
újítási munkák előrehaladásának ismeretében a későbbiekben tá-
jékoztatjuk az érintetteket.
Megértésüket köszönjük!
Tisztelettel:

Kósa-Tóth Zoltán igazgató

Zárva lesz a központi étterem
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Nem volt hiány látványos bemutatókból.

Élvezték a játékot.

A Föld hangjai

Rokonlelkek a színpadon
Földkörüli utazásra hívta a
zenebarátokat Horgas Eszter
és Falusi Mariann. A Tiszaúj-
városi Tavaszi Fesztivál múlt
szerda esti programja igazi
különlegességet kínált: élmé-
nyeket, hangulatokat a világ
minden tájáról.

- Engem már nagyon régóta foglalkoztat,
hogy itt, a 21. században vajon mi a dolga
egy előadónak - mondta az előadás előtt
Horgas Eszter fuvolaművész -, hogy vajon
kell-e véleményt mondanunk, vagy csak ze-
nélnünk. Aztán mivel olyan sokat jártam
már a világ minden táján, arra gondoltam,
hogy milyen jó is lenne erről a bolygóról és
az itt ért benyomásokról zenélni. Az alapöt-
let innen jött, és mivel évek óta együtt sze-
repelünk a Hét boszorkány című darabban
Falusi Mariannal, elkezdtem ezt a produk-
ciót az ő hangján hallani. Ehhez ugyanis na-
gyon sokféle módon kell megszólalni, a
tibeti sámánasszonytól kezdve a latin tangó
világán át az abszolút hollywoodi dalokig
mindenféle műfaj megelevenedik. Mariann
egy színes egyéniség, ehhez az előadáshoz
pedig egy színes hang kellett, így állt össze
az egész - tette hozzá a fuvolaművész.

Falusi Mariann énekesnő a Föld napján szü-
letett, számára ezért is fontos ez a produkció.
- Nagyon szeretek utazni is – mondta az

énekesnő -, és azok a tájak, benyomások,
hangulatok, amelyek itt, ebben az elő-
adásban megmutatkoznak, azokat én már
mind átéltem személyesen, élőben is. Ez a
legszebb, hogy ezt most idevarázsolhatjuk
a színpadra. Nem a stílus a lényeg, hanem

az együttzenélés. Erőteljes energiák mű-
ködnek a színpadon, Eszterrel rokonlelkek
vagyunk, ő is nagyon intenzív, ez szerin-
tem elég komoly inspiráló erő akkor, ami-
kor egymás mellett állunk a színpadon, és
ezt szerintem a közönség is érzi.
És érezte. Kétszer is ráadásra késztette a
fellépőket.

fp

Erőteljes energiák működtek a színpadon.

Világ-Képek

Fotótárlat a kiállítóteremben
Hangulatok, helyszínek, pil-
lanatok - ezt mindet képes
visszaadni egy fotó. Világ -
Képek címmel Simon Tamás,
Kelemen Tamás és Pásztor
Krisztián fotográfiáiból nyílt
tárlat a Városi Kiállítóte-
remben a Tiszaújvárosi Ta-
vaszi Fesztiválon.

Simon Tamás néhány éve foglalkozik fo-
tózással, egy egyszerű fényképezőgéppel
kezdte, barátai visszajelzései késztették
arra, hogy magasabb szinten hódoljon
hobbijának. Mára kiállításra érettek képei.
Családi elfoglaltsága miatt nem volt jelen
a megnyitón, de másnap nyilatkozott la-
punknak.
- Természetfotózással kezdtem, de most
kacsingatok más témák felé is. - Hogy az
ember mennyi idő után érzi magán a fej-
lődést, az változó. Én igazából két éve csi-
nálom komolyabban. Messze vagyok még
attól, hogy profi legyek, de azon vagyok,
hogy folyamatosan fejlődjek, minél jobb
képeket csináljak. Kedvenc témám a ter-
mészet, a hajnali, az esti tájak, de a váro-
sokban is nagyon sok szép hely van. Ami-
kor utazok, szinte mindig nálam van a
fényképezőgép, és bármit látok - akár egy
virágot, egy szép környezetet, embereket -
azt lefotózom.
Kelemen Tamásnak operatőrként és vágó-
ként indult a pályafutása a városi televízi-
óban, mára ő lapunk fotósa is. Képeivel

minden héten találkozhatunk, tőle is elvá-
laszthatatlan társa fényképezőgépe.
- A fotózást én mindig nehéznek tartottam
- mondta a megnyitón - mert számomra
nehezebb volt visszaadni egy pillanatot,
vagy egy eseményt egyetlen képben, mint
mondjuk vágóképekben, vagy más mun-
káját megvágva visszaadni a hangulatot.
Aztán egyszer csak úgy alakult egyik nap-
ról a másikra 2008 januárjában, hogy én
lettem a Krónika fotósa. Ez egy teljesen új
kihívást jelentett, amit meg kellett olda-
nom. A kezdetekben nagyon nehéz volt,
igazából akkor még csak munka volt ez
nekem. Ahogy telt-múlt az idő, éreztem,
hogy egyre jobban megszeretem ezt a
munkát, egyre kreatívabb lettem. Szeren-
csére voltak visszajelzések, hiszen nem
csak magamban éreztem, hogy egyre jobb
vagyok, hanem mások is mondták. A kez-
deti időkben, ahogy visszanéztem az ar-
chívumokat, akkor láttam, hogy mondjuk
tavalyhoz képest mennyivel előnyösebb,
mennyivel fejlettebb úgymond a kép amit
csináltam. Egy idő után megszerettem a
fotózást. Vettem egy fényképezőgépet,
melyet fél év után sikeresen elhagytam,
amiből természetesen sokat tanultam.
Egyre többet fotóztam, saját ötleteim vol-
tak. Már nem csak munka a fényképezés,
mindenhova viszem magammal a gépet.
Pásztor Krisztián először gyerekkorában
fogott a kezébe fényképezőgépet. Őt már
akkor rabul ejtette a műfaj. Később ope-
ratőrként kezdett dolgozni, mozgóképeit
hetente láthatják a nézők a Tisza TV-ben,

de az állóképek szeretete is végigkísérte
pályáját.
- Csakúgy, mint sok más hobbifotós nem
csupán a fotózásért veszem nyakamba a
várost, viszont sohasem indulok úgy útnak,
hogy ne lógna fényképezőgép a nyakam-
ban – mondta. - Hogy miért oly fontos kel-
léke ez az életemnek? Hogy emlékezzek!
Tájakra, emberekre, életekre, érzésekre,
színekre, világokra, illatokra. Tízévesen
kaptam az első automata fényképezőgépe-
met, leginkább családi eseményeken kat-
tintgattam. Filmes gép volt, ezért százszor
is átgondolta az ember, hogy mit és hogyan
fotózzon, hiszen nem volt olcsó mulatság
előhívatni 32 képkockát. Időközben a gé-
pet kamerára cseréltem, majd 2005-ben,
Máté fiam születésekor megvettem ma-
gamnak az első digitális fényképezőgépe-
met. Akkor kezdődött, és azóta is tart. Tíz
évvel ezelőtt kezdtem el járni a világot, a
triatlon világversenyek operatőreként. Sok
egzotikus országba, ritkán látott vidékre el-
juthattam, természetesen fényképezőgép-
pel a hátamon. Turistaként végigfotóztam
minden pillanatot, ami megragadott, hol
egy halászhálót fonó embert, hol a nyüzsgő
halpiacot, a hajnalban ébredező várost, a
világ egy-egy apró szeletét. Százával do-
bozba zártam az élményeket, hogy otthon
a családnak megmutathassam, hogy néha
elővegyem, és újra átnézzem, hogy meg-
maradjon nekem. S most, ennek a kiállí-
tásnak köszönhetően, már mindenkinek,
hogy világot láthasson.

D.Á.

Helyszínek, emberek, pillanatok.

A fotón fotósunk, Kelemen Tamás.

Csodák márpedig vannak

Páros jutalomjáték

Az elmúlt héten, csütörtökön este az Orlai Pro-
dukció színházi estjén szórakozhatott a tiszaújvá-
rosi közönség. A főszerepeket Hernádi Judit és
Kern András játszották, a darabot Verebes István
rendezte.

A Hitted volna? című könnyed, humoros, néhol kissé fanyar, néhol
elgondolkodtató művet eredetileg Richard Baer amerikai író ve-
tette papírra, de a színészek mögött álló stáb remek munkát vé-
gezve átdolgozta a darabot a két művész jellemének, karakterének
megfelelően. Hernádi Juditnak és Kern Andrásnak igazi jutalom-
játék volt ez a fellépés. A mondatokból, gesztusokból, mozdula-
tokból érződött, hogy a két főszereplő élvezi a játékot.
Christine és Herman több évtizede jó barátok, s mindketten el-
veszítették életük párját. Christine elhatározza, hogy más városba
költözik, és új életet kezd. Miközben a szállító- munkások pa-
kolnak a nézőket folyamatos nevetésre késztető módon, a férfi
minden erejével azon van, hogy megpróbálja rábírni az asszonyt
a maradásra. A nő először élénken tiltakozik, majd egyre gyen-
gül az ellenállása. Kedves és kevésbé kedves módon igyekszik
megszabadulni a baráttól, de az nem adja fel egykönnyen.
Végül: Hitted volna? A csodák megtörténhetnek az életben. Bár-
hol, bármikor, életünk bármelyik pillanatában. Az egy napon és
éjszakán történt vita vége valóban egy új élet kezdete lett. A két
jó barát ezután közösen folytatja útját: egy párrá válnak, férj-fe-
leségként élik tovább mindennapjaikat.
A közönség hálásan fogadta a produkciót, vastapssal honorálta
Hernádi Judit és Kern András alakítását.

T. M.

Iúsági nap a fesztiválon

Övék volt a tér
Idén első ízben rendeztek ifjúsági napot a Tiszaúj-
városi Tavaszi Fesztivál részeként. A „Miénk a
tér!” elnevezésű programra változatos kínálattal
készültek a szervezők.

- Az alapötlet az volt, hogy bár egész évben rengeteg kulturális
programot biztosítunk a városlakóknak, de a fiatalabb réteget na-
gyon nehéz megfogni, ezért találjunk ki valami újdonságot. Igaz,
hogy szervezünk számukra is rendezvényeket, mint például a
Buliszombat, mely esti koncertekkel zajlik, de nagyon nehezen
mozdulnak ki a térre - mondta a szervező Derkovits Kulturális
Központ igazgatóhelyettese, Bognár Imre. - Úgy gondoltuk,
hogy a Tavaszi Fesztiválon már maga a név, hogy „Ifjúsági nap,
Miénk a tér!”- jobban megfogja őket, hatékonyabban szólítva
meg ezt a korosztályt, olyan programokkal, amit szeretnek is, és
szereplői, résztvevői lehetnek ennek a napnak. A programok pon-
tos kialakításában nagyon nagy segítségünkre voltak az Eötvös
középiskola pedagógusai, akik felmérték az igényeket, hiszen ők
vannak nap, mint nap a gyerekekkel. Így, közösen sikerült meg-
álmodni a programot, persze úgy, hogy ne csak profikat invitál-
junk, hiszen a helyi fiatalok között is vannak tehetségek.
Az események már kora délután megkezdődtek Március 15. park-
ban. Nem csak a program volt újdonság, a helyszín is, hiszen
egyedi, új köntösben láthatták a rendezvény ideje alatt a parkot a
látogatók. Az estig tartó kavalkádban az ifjúság valóban megtalál-
hatta a kedvére valót. Volt gyermekelőadás a Miskolci Nemzeti
Színház társulatának előadásában, BMX, MTB, parkour-freerun
és gördeszka bemutató, helyi amatőr együttesek fellépése, házi rap
verseny, valamint kártyasátor is várta a látogatókat. A rendezvény
sztárvendége az Animal Cannibals volt, akik fellépésük mellett a
zsűrizést is vállalták a rap versenyen.

dá
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Ritmusérzéket, tánctechnikát és személyiséget is fejleszt a mazsorett.

Országos mazsorett fesztivál

Aranyak és ezüst
a hazaiaknak

Kiemelt arany-, arany- és ezüst minősítésnek örül-
hettek a tiszaújvárosi mazsorett csoportok az 5.
Országos Mazsorett Fesztivál végén, a Tiszaújvá-
rosi Tavaszi Fesztivál hatodik napján.

Szórakoztató, színvonalas délutánnak lehettek a részesei azok,
akik az elmúlt héten szombaton kilátogattak a Tiszaújvárosi
Sportcentrumba .Az ország minden részéről érkeztek verseny-
zők Debrecenből, Budapestről, Nádudvarról, Törökbálintról és
Vajáról, összesen 17 csoport.
- Egyre népszerűbb Magyarországon a mazsorett - mondta a ver-
seny zsűrielnöke, a Magyar Fúvósszenei és Mazsorett Szövetség
alelnöke, dr. Tóthné Rozsályi Judit. - Nem csak a ritmusérzéket,
a tánctechnikát is fejleszti és a személyiségre is nagyon jó ha-
tással van.
A rendezvénynek - bár ötödször szervezték meg Tiszaújvárosban
- először adott helyet a Sportcentrum. A helyszínválasztás telita-
lálatnak bizonyult.
- Nagyon jó ez a helyszín - mondta Tamási Margó, a vajai ma-
zsorettek művészeti vezetője. - Korábban már jártam itt, mint
vendég és akkor már meggyőződhettem arról, hogy mennyire jó
a szervezés, ezért örömmel vettem, hogy csoportjainkkal beke-
rültünk az idei fesztiválra.
Bognár Imre, a helyi csoportok művészeti vezetője koordinálta a
szervezést a rendezvényen.
- Tizenhét csoport versenyez és két helyi csoport tart bemutató-
kat a Derkovits Fúvószenekarral közösen, így összesen mintegy
kétszázötven gyerek lép fel - mondta. - Már két éve készülünk
erre a mai versenyre, hiszen a szövetség 2013-ban jelölte ki az
időpontot és a helyszínt. Mi egy ifjúsági és egy gyermek cso-
portot indítottunk. A kicsiket Medvés Beáta, egykori „mazsoret-
tesem - készítette fel, az ifikkel én dolgoztam.
Reggel 8 órától délig edzésekre volt lehetőség, majd délután fél
kettőkor megkezdődött a fellépések sorozata. A résztvevőket Má-
tyás Zoltán, a kulturális központ igazgatója és Pap Zsolt önkor-
mányzati képviselő köszöntötte.
A tiszaújvárosi felnőtt csoport nem indult a fesztiválon.
- Nekik más feladat jutott – magyarázta Bognár Imre. - A szüne-
tekben az Arnóczky Zoltán karnagy vezette Derkovits Fúvósze-
nekar közreműködésével szórakoztatták a nézősereget. Egyéb-
ként nagyon erős mezőny gyűlt össze, éppen ezért nagyon büsz-
kék vagyunk arra, hogy a gyermek csoportunk ezüst oklevelet, az
ifjúságiak a show-kategóriában arany, pom-pon kategóriában ki-
emelt arany minősítést szereztek. Ezúton is szeretném megkö-
szönni a rengeteg munkát, amit a felkészülésbe fektettek, és
szívből gratulálok minden fellépőnek.

bota

Ocho Macho a köztudatban

Nyolc hím a színpadon
Jó nekem. A dal, amit jelenleg
az egész ország dúdol. Töb-
bek között ezt is elhozta ne-
künk az Ocho Macho szom-
bati koncertjén. A 2003-ban
alakult banda zenei stílusá-
ban a reggae, a ska, a punk és
a latin találkozik.

A több mint 10 éves, kétszeres platinale-
mezes Ocho Macho minden jelentős hazai
fesztivál állandó résztvevője, de már kül-
földre is kacsingatnak. A banda neve ma-
gyarul annyit tesz: „nyolc hím”. A Kő-
szeg-Szombathely vonalon érlelődött ga-
rázszenekar mára már az egész országot
bejárta.
Tiszaújvárosban most először jártak – az
eddig megjelent lemezek és az egészen
friss Ocho Macho Punk kislemez dalait
hozták.
Fellépésük előtt Kirchknopf Gergővel, a
zenekar énekesével beszélgettünk.
- Hangszerparkunk gazdagsága eredmé-
nyezi azt a zenei kavalkádot, amit az Ocho
Macho képvisel – mondta. - Értem itt a
latin vagy reggae zenei elemeket. Mi na-
gyon szeretünk „megindulni” és fesztivál-
hangulatba kerülni, akkor a rockzenei
elemek is előkerülnek. A zenekar ezzel a
stílussal nem skatulyázta be magát, és egy
hosszú távú lehetőséget hagytunk arra,
hogy akár évente belekezdhessünk más
zenei stílusokba. Az elmúlt 12 évben szá-
mos történés volt a banda életében. Az
egyik legfontosabb állomás az volt, ami-
kor az első stúdióalbumunk, az El Mundo
Fantastico megjelent 2008-ban, és villám-
gyorsan arany- és platina lemez lett. 2011
nyarán jelent meg a második nagylemez,
az Online a világ, mely szintén arany és
platina lett, majd végül a jelenlegi, har-
madik nagylemezünk debütált, pont egy
éve májusban De Pute Madre címmel. A

stúdió- albumok mellett számos kislemez
is megjelent az elmúlt években, melyek-
kel úgymond „ébren tartottuk” a közönsé-
get és magunkat is.
- Legyen élő zene a magyarországi szín-
padokon! Ez az egyik hitvallásotok.
Miért?
- Azt gondoljuk, hogy az emberekben

benne van az a kulturális igényesség, hogy
nem akarják magukat megvezettetni, és
igényük van arra, hogy egy hangszeres
előadó, egy énekes élőben szólaljon meg.
Magyarország a „playback huszárok” or-
szága lett egy időben, de szerencsére most
már visszakanyarodunk oda, hogy a hang-
szerek is élőben szóljanak. Ha a közönség
úgy gondolja, hogy belenyúl a zsebébe és
egy klubkoncertre vagy egy fesztiválra je-
gyet vált, és megtisztel minket azzal, hogy
kíváncsi ránk, akkor nekünk is meg kell
tisztelnünk őt igényes élő zenével.
- Tiszaújvárosban most léptek fel először?

- Még nem jártunk itt, de a környéken
mostanában gyakran megfordulunk, Nyír-
egyházán például szerdán voltunk, Eger-
ben a főtéren a Magyar Dal Napján ját-
szottunk nem is olyan régen, illetve Mis-
kolcon is tiszteletünket tettük az elmúlt
időszakban. Szeretjük az országnak ezt a
szegletét. Ha nincs ez a zenekar, akkor eze-
ket a távokat autóval biztosan nem tettem
volna meg magamtól, de így örömmel me-
gyünk mindenhová. Számos fellépés vár-
ható az elkövetkező időszakban. Nálunk
már januárban elindult a nyár, akkor már
intenzíven teltek be a helyek a rendez-
vénynaptárunkban. Azt lehetett érezni már
tavaly, hogy az idei év erős lesz. A leg-
utolsó lemezünk több úgynevezett közön-
ségdalt is tartalmaz, emiatt a rádiók is
gyakrabban játszanak minket, így már erő-
sebben ott vagyunk a köztudatban, mint
mondjuk évekkel ezelőtt.

dá

Macsók a fényben. Rajongók a téren.

Óz varázslatában

A család napja Szederkényben
A Tavaszi Fesztivál zárása-
ként Tiszaszederkénybe vár-
ták a családokat. Míg a fel-
nőtteket különböző érdekes
és hasznos információkat tar-
talmazó előadásokra invitál-
ták, addig a gyerekek játé-
kokon vehettek részt.

- Tavaly Pán Péter meséjére fűztük fel a
rendezvényünket, idén Óz történetét ele-
venítettük fel itt a Tiszaszederkényi Mű-
velődési Házban és udvarán - mondta
Mátyás Edina művelődésszervező. - A nap
csúcspontja az Óz a nagy varázsló mese-
játék lesz, melyet helyi amatőr színészek-
kel közösen hoztunk tető alá.
Addig azonban a gyerekek óriás társasjá-
tékban vehettek részt, állatsimogató, arc-
festés, lufihajtogató bohóc és még számos
más érdekesség várta őket. Természetesen
mind-mind Óz csodálatos világába kalau-
zolva az érdeklődőket.
- Nagyon jó hogy van egy ilyen családi
esemény - mondta a gyermekeivel Szent-

istvánról érkezett Kákóczki Tiborné. -
Engem a színház vonzott ide a leginkább,
de végigjártunk mindent.
Míg a gyerekek többsége játszott, egy kis-
fiú keményen dolgozott. Ez persze költői

túlzás, mert bár Balu bohóc - azaz
Hornyák Balázs - bőszen készítette a lufi
virágokat, egyáltalán nem vette azt mun-
kának.
- Már két éve hajtogatok különböző dol-
gokat lufiból - mondta. - Egy-egy ilyen al-
kotás egy-két perc alatt készül el. Egyál-
talán nem fárasztó, nagyon szeretem csi-
nálni.
A család napján az idősebbek is jól szóra-
koztak, a szülők, nagyszülők kézműves-
kedtek, és egészségre nevelő előadásokat
is hallgathattak. A zsibongás csak délután,
a színházi előadás előtt csillapodott kissé,
igaz nem sokáig. Három óra előtt zsúfolá-
sig megtelt a színházterem. A közel két és
fél órás színdarabot kicsik és nagyok e-
gyütt nézték.
Óz csodás világa elragadta a tiszasze-
derkényieket és az oda látogatókat, méltó
befejezéseként az idei Tiszaújvárosi Tava-
szi Fesztiválnak.

borza

Erőpróba az udvaron.

Varázslat a színpadon.

Kicsi...

... és nagyobb tiszaújvárosiak.
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Volt ok a mosolyra.

kronika@tiszatv.hu

Először
az országosban

Először jutott be az Országos Pétanque Diákolim-
pia döntőjébe az Eötvös gimnázium csapata. A
népszerű francia szabadidős sportág döntőjét
május 11-én rendezték meg Sárváron.

A 9-10. évfolyamos korosztályban 15 csapatos mezőnyben ver-
senyeztek a 10. H osztály franciás csoportjának tagjai. A hajnali
ébredés és a hosszú utazás sajnos rányomta a bélyegét az első
meccsekre, de a verseny második felében már parádésan ját-
szottak és szép győzelemmel búcsúztak a versenytől. Újoncként
dobogóra ugyan nem álltak, a középmezőnyben fejezték be a ver-
senyt.
Köszönettel tartozunk Raymond Lardellier-nek (Alliance Fran-
caise de Miskolc), aki hasznos tanácsokkal látta el a versenyző-
ket a döntő előtt; valamint a KLIK Tiszaújvárosi Tankerületének,
hogy biztosította az utazást.
A csapat tagjai: Tóth Flóra, Farkas Simon és Tóth Marcell

Kőteleki Tünde
franciatanár

kronika@tiszatv.hu

Beregszászi gyerekek városunkban
Beregszász és Tiszaújváros
testvérvárosi kapcsolatának
erősítéseként május 16-án a
Beregszászi Polgármesteri Hi-
vatal és Tiszaújváros képvi-
selő-testületének támogatásá-
val 32 beregszászi diák és 8
felnőtt kísérő érkezett város-
unkba.

A látogatókat a Kazinczy Ferenc Reformá-
tus Általános Iskola pedagógusai kalauzol-
ták a kirándulás alatt. Beregsurányban, a
határátkelő állomásnál fogadtuk vendége-
inket, innen indultunk tovább Nyíregyház-
ára. Az álmos gyereksereg Nyíregyháza
határában kezdett magához térni, és a beje-
lentés, miszerint a közismert gyorsétterem-
ben fogyasztjuk el a közös reggelit, osz-
tatlan sikert aratott. Reggeli után rövid játék
következett, majd a Sóstó Zoo állatkert fel-
fedezésére indultunk. Az Ócenárium, a
Viktória ház és a Vadaspark állatai kitöröl-
hetetlen nyomot hagytak a gyerekekben.Az
állatkerti barangolás után újra buszra száll-
tunk és itt, városunkban fogyasztottuk el a
közös ebédet. Desszert gyanánt a helyi cuk-
rászda finomságaival kedveskedtünk a gye-
rekeknek és a felnőtteknek. Itt Bráz György

polgármester úr is csatlakozott hozzánk és
elbeszélgetett a beregszászi iskolák képvi-
selőivel. A fagylaltozást követően fürödni
indultunk. Újdonsült barátaink a Tiszaújvá-
rosi Gyógy- és Strandfürdő vendégszere-
tetét élvezték a délután folyamán. A für-
dőzést vacsora követte, és még egy kis já-
tékra is jutott idő az iskola udvarán. Hét

órakor indult haza a csapat, reméljük, ta-
lálkozunk még. Köszönetemet fejezem ki
a Beregszászi Polgármesteri Hivatalnak és
Tiszaújváros önkormányzatának, amiért
lehetőséget biztosítottak ennek a felejthe-
tetlen napnak a létrejöttéhez.

Dorony Attiláné
igazgató

Tumultus a cukrászdában.

Közösségi szolgálat

Környezetünk
tisztaságáért

2012-től ötven óra közösségi szolgálatot (szociális vagy karita-
tív tevékenységet) kell végezniük a középiskolásoknak. A Zabos
Géza Horgász Egyesület szervezésében a Tiszaújvárosi Eötvös
József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium diákjai rend-
szeresen részt vesznek az egyesület munkájában. Az év elején a
fogási naplók összesítésében segítettek a középiskolások, leg-
utóbb pedig a Tisza-szigeten, illetve Hejőkürtön gyűjtötték össze
a szemetet. A sorozat folytatódik, a tervek szerint a diákok
Tiszaújvárosban és Sajószögeden, a Tolnai-tó partján is segítik
majd a környezet szebbé tételét.

Gyermeknapi ajándék

Nyílt nap
a tűzoltóságon

A közelgő gyermeknap alkalmából nyílt napot rendez a Ti-
szaújvárosi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság. Akit érdekel,
hogy milyen belülről egy tűzoltólaktanya, mi történik, ha ri-
asztást kapnak a tűzoltók, milyen egy tűzoltóautó belülről, lá-
togasson el május 24-én, vasárnap 10 és 16 óra között a
tűzoltóságra.

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. május
30-án (szombaton) gyermeknapi kirándulást szervez 7-16 év
közötti gyerekek részére a Nyíregyházi Állatparkba. A kirán-
dulásra jelentkezni lehet 2015. május 22-én (pénteken) a nem-
zetiségi önkormányzat irodahelyiségében (Tiszaújváros, Bocs-

kai I. utca 31.) 10,00-12,00 óra között, illetve azt követően
2015. május 27-ig a Tiszaújváros, Rákóczi utca 81. szám alatt.
A jelentkezéseket a létszám betöltéséig tudjuk elfogadni!

Farkas Sándor
elnök

Gyermeknapot tartottak a Napsugár
bölcsődében. A nyílt napon betekin-
tést kaphattak a szülők az intézmény
életébe, nem csak azok, akiknek gyer-
meke már oda jár, hanem azok is, akik
még csak tervezik a bölcsődei ellátás
igénylését. Amíg a kicsik a játékokkal
ismerkedtek, addig a szülők a cso-
portszobákkal és az intézmény dolgo-
zóival. A város egyetlen bölcsődéje
nincs férőhely szűkében, néhány éve
ugyanis újra nyitottak egy pavilont,
így ma már négyben vannak csoport-
szobák. Jelenleg 95-en járnak a 108
férőhelyes bölcsibe, ahová év közben
folyamatosan lehet jelentkezni.

Hívogató

Nyitott kapuk a bölcsődében

Gyermeknapi kirándulás

Május 4-5-én rendezték meg Nyíregyházán a Matekguru Kárpát-
medencei csapatverseny döntőjét, melyen a Tiszaújvárosi Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Széchenyi István
Iskolájának tanulói a VII. helyezést érték el. A csapat tagjai: Duró
Zalán, Kőhalmi Krisztián Attila, Szmicsek Levente, Süslecz
Bulcsú Benedek mindannyian az 5/7. osztály tanulói, felkészítő
tanáruk: Hevesiné Cserés Margit.

Matekguruk

Elrettentés, tájékoztatás, felvilágosítás

Az élet labirintusa
Meghökkentő és megdöb-
bentő, látványos és különle-
ges az a vándorkiállítás, me-
lyet a Tiszavasvári Szociális-
Gyermekjóléti és Egészség-
ügyi Szolgáltató Központ
hozott el a Derkovits Kultu-
rális Központba.

Interaktív tárlatvezetéssel járhatják körbe
az általános- és középiskolai osztályok az
„Élet labirintusát”, mely bemutatja, vé-
gigvezeti a látogatót egy olyan úton, amit
ha nem kerülünk el, tönkre teheti egész
életünket.
Droghasználat, bántalmazás, agresszió, szen-
vedélybetegségek fogságában, csak né-
hány pillanatkép azokból a függöny mögé
zárt szobákból, melyekbe a labirintus
vezet. Megrázó képsorokkal találkozhat a
látogató, borzasztó emberi sorsokra vilá-
gítanak rá a képek, fotók, tárgyak. Bölcső
az első szobában, koporsó az utolsóban, a
kezdettől a végig mindenhol van válasz-
tás, melyet világos és sötét falak jeleznek.
- Tavaly vettük fel a kapcsolatot a vasvári
gyermekjóléti szolgálattal, az emberi erő-

források minisztériumához adtunk be pá-
lyázatot, innen a jó szakmai kapcsolat. Ezt
most tovább erősítettük ezzel a nem min-
dennapi tárlattal - mondja Bodnár Tünde a
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
vezető családgondozója. - A cél az isme-
retterjesztés, az elrettentés és a drogpre-
venció, no és persze a mi munkánkra is

szeretnénk közben felhívni a figyelmet.
Maga a tárlat az életről szól, a választá-
sokról, bemutatva a különböző életszaka-
szokat. Hat szobából és egy átjáróból áll ez
a kiállítás, kezdve a kisgyermekkorral, a
kamaszkoron át a drogproblémák okozta
következményekig.

berta

A tárlat az életről szól - mondta Bodnár Tünde (középen) vezető családgondozó.
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„Tiszta-e a város? Lesz-e szökőkút?” Ezeket a kérdé-
seket - illetve azt, hogy a város építkezésein nem csak
társaikkal, hanem életükkel is játszanak az oda beszök-
döső gyerekek - taglalta a Borsodi Vegyész 1970. május
21-én megjelent száma.
„Sokan azt mondják: több szemeteskuka kellene. Van
ezzel szemben olyan tapasztalat is, hogy egyes lakók
inkább kiöntik a szemetet a földre, sem mint elvigyék
néhány méterrel távolabb, ahol esetleg még elférne a
hulladék.”
Mint a cikk szerzője, L.L. írta, ez nem szívderítő lát-
vány és a higiéniai normáknak sem felel meg. A másik
kérdés is időszerű volt 1970-ben. Két évvel korábban
készült el a város központjában a mai Március 15. park,
több mint kétmillió forintból, az oda ígért szökőkút
azonban nem épült meg.
„Többen érdeklődtek: vajon elkészül a tervbe vett szö-
kőkút? Mi tagadás, könnyebbet is kérdezhettek volna.
Állítólag tervezés alatt áll.”
Az Ölelkező párt tehát még csak tervezték, nem úgy
az akkoriban gombamód szaporodó épületeket, köz-
tük a város első igazán magas házait, a nyolcemelete-
seket. Az ilyen félkész épületek - pontosabban a
bújócskára, harci játékra és felfedezésre remek alkal-
mat nyújtó építési területek - vonzották a gyerekeket,

akik leleményességük révén megtalálták a módját, hogy
bemenjenek oda.
„ A nyolcemeletes épületekkel szemben például fel-
másznak a nagy földkupacra, ahonnan csak egyet kell
lépni és a szállítószalagon lecsúszva bent is vannak az
építkezésen. Itt aztán gépek és villamos kábelek között
futkároznak. Ki tudja, hányszor teszik meg ezt az utat,
amikor a kivitelezők elhagyják a munkahelyet.”
A jövő héten ismét szemlézgetünk!

borza

Kuka, kút, kölykök
45 éve történt

A Tisza TV műsora

Május 21., csütörtök
9:00: Héthatár: Közmeghallgatás - Bölcsődei gyermeknap -
Véradás - Jótékonysági futás – Drogmaraton - Jabil törzs-

gárda ünnep - Tavaszi Fesztivál
9:15: Hétről-Hétre: Miénk a tér - Mazsorett fesztivál - A csa-

lád napja - Sport
(A szerdai adás ismétlése)

Május 25., hétfő
18:00: Sporthétfő: A Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
- MAFC II. kosárlabda mérkőzés és a Tiszaújváros - Hatvan

labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről
Május 27. szerda

18:00 Héthatár, a Tisza Tv hírműsora: Pro Urbe Klub - Köze-
leg a gyermeknap- Nyitott kapuk a Sportcentrumban

18:15 Hétről-Hétre magazinműsor: Az élet labirintusa- Or-
szágos Patika Napok- Sport

18:45 Polgármesteri fogadóóra Bráz Györggyel
19:30: Egy hajóban, a Tisza TV havonta jelentkező vallási

műsora
Május 28. csütörtök

10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: a szerdai adás ismétlése

Utána: A képviselő-testületi ülés ismétlése

A Derkovits Kulturális
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Május 11-június 19. Válogatás a Derkovits Kulturális Köz-
pont képzőművészeti gyűjteményéből a kulturális központ
aulájában és félemeletén. Látogatható június 19-ig.
Hamvas Béla Városi Könyvtár
86. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 14. GYERMEKKÖNYV-
NAPOK
Június 3. (szerda) 17.00: „Egyél másképp, legyél másképp!”
Magas vérnyomás, cukorbetegség, csontritkulás, rák… Civi-
lizációs betegségek, avagy mit mond a „Kína tanulmány”?
Riczu Anikó természetes gyógymód tanácsadó előadása.
Helyszín: a könyvtár előadóterme. A belépés díjtalan!
Június 4. (csütörtök) 17.00 óra: HAMVAS MOZAIKOK -
előadássorozat 9. Tibeti misztériumok - Hamvas Béla és a ke-
leti hagyomány. Előadó: Szathmári Botond kelet-kutató,
tibetológus. Helyszín: a könyvtár aulája. A belépés díjtalan!
Városi Kiállítóterem
Kelemen Tamás, Pásztor Krisztián, Simon Tamás VILÁG-
KÉPEK című fotókiállítása. Látogatható június 12-ig, hét-
köznap 10.00-18.00 óra között.

Jótékonysági futást szerveztek a Hunyadi
iskolában, a rendezvényen nem csak az is-
kola diákjai, a szülők és a pedagógusok
vettek részt, sokan voltak olyanok is, akik
hobbifutóként csatlakoztak a felhíváshoz.
A résztvevők két táv közül választhattak:
1, illetve 4,5 km várt a futókra. Ez volt az
első ilyen sportos jótékonysági rendez-
vény, a résztvevők a nevezési díj befizeté-
sével támogatták az iskola alapítványát. A
futáson 170-en vettek részt, ezen kívül 72-
en a nevezési díj befizetésével támogatták
a kezdeményezést. A jótékonysági futás-
ból befolyt 186 ezer forintot az iskola
földszinti stúdiójának korszerűsítésére for-
dítja az iskola alapítványa.

„Ahhoz, hogy kapjunk,
először adnunk kell!”

Május 15-én délután benépesült a Hu-
nyadi Mátyás Iskola aulája és sportudvara.
Ekkor rendeztük a korábban meghirdetett
jótékonysági futást, melynek bevételéből
az alapítvány az iskola földszinti stúdióját
szeretné fejleszteni. Jó érzés volt látni, mi-
lyen sokan mozdultak e nemes cél érde-
kében. Együtt futott tanár, jelenlegi és
egykori diák, szülő és sok-sok lelkes tá-
mogató. A rendezvényt Hok Csaba igaz-
gató úr nyitotta meg. Beszédében kie-

melte, hogy pár éve milyen csodaboga-
raknak nézték a futókat, mára pedig egyre
többen kocognak az egészségükért. Jakab
István tanár úr és Ráczkevi Erzsébet ta-
nárnő vezényelte a bemelegítést, majd el-
indultak a résztvevők, hogy teljesítsék a
rövid vagy hosszú távot. Ezalatt a szülők
megkenték a zsíros kenyereket, amelyen a
lilahagyma nem csak jól mutatott, hanem
csodás illatot is varázsolt az aulába. A pe-
dagógusok sütiket készítettek, s üdítő és
tea is várta a célba érkezőket.
A befutókat Béke László, a Hunyadi Má-

tyás Iskola Gyermekeinkért Alapítványá-
nak kuratóriumi tagja köszöntötte, s kihir-
dette az „abszolút győztest”: az egész-
séget.
Minden résztvevő emléklapot kapott, s
ennek átvétele után jöhetett a zsíros ke-
nyér parti.
Olyan jó hangulatúra sikerült a rendezvény,
hogy eldöntöttük, már lehet kezdeni az
edzést jövőre! Köszönet mindenkinek, aki
támogatta a rendezvényt.

Elek Enikő
szervező tanár

Korszerűsítik a stúdiót

Futva segítettek a Hunyadiban

Nem versenyeztek, mégis győztek.

Különleges táncesttel készül
19. szülinapjára a Tiszaújvá-
rosi Gimnasztráda csapata.

Június 7-én 16.00 órától mutatják be Em-
lékek, hangulatok, mozdulatok - Idézetek
egy táncos lány naplójából című, immár
hagyományos táncgálájukat a Derkovits
Kulturális Központ színháztermében. A
gála fővédnöke Bráz György, Tiszaújváros
polgármestere.
A műsorban naplóbejegyzéseken keresz-
tül elevenednek fel a csapat külföldi sze-
repléseinek emlékei, hangulatai. A csapat
70 tagja táncmozdulatok segítségével ele-
veníti fel az elmúlt évek legnagyobb állo-
másait és közvetíti a táncosok érzéseit. A
műsorban fellép a gimnasztráda apraja-
nagyja. Idén sem maradnak el az új ko-

reográfiák, valamint a 15th World Gym-
naestrada-ra készített és Helsinkiben be-
mutatandó két negyedórás produkció is.
A rendezvény nem titkolt célja adomány-
gyűjtés a csapat nemzetközi bemutatkozá-

sához. Júliusban indul a csapat a sportág
olimpiájára, a 15. World Gymnaestrada-ra,
Helsinkibe, melynek költsége nagyon
magas. A világtalálkozón 50 ország 21.000
gimnasztrádása mutatkozik be, ahol ha-
zánkat a tiszaújvárosi csapat képviseli
majd. Info: www.wg-2015.com
Jegyárak: felnőtteknek: 800 Ft, diákoknak
és nyugdíjasoknak 600 Ft.
Jegyek kaphatók a Derkovits Kulturális
Központban.
Minden sportkedvelőt és érdeklődőt sze-
retettel várunk!
Info: www.gimnasztrada.hu
Mottó: Ha táncolsz, élsz…ha élsz, tán-
colsz! /Heidi Groskreutz/

Haisz Vanda, Kopcsó Józsefné

40 nap, 2000 kilométer, 300 település, 9 önkéntes futó, akik egy-
mást váltva napi 40-50 kilométert tesznek meg. Polgárról érkez-
tek múlt csütörtökön, a katolikus iskola érintésével és a helyi
gyerekek csatlakozásával lerótt tiszteletkör után Miskolc felé fu-
tottak tovább a maratonisták. Az Együtt egy Drogmentes Ma-
gyarországért Mozgalom 2002-ban indult útnak, keresztülszelve
az országot. Neves színészek, közéleti személyiségek adták
hozzá a nevüket. Sportolók, lelkes amatőrök, önkéntesek, a drog
rabságából szabadult fiatalok pedig futva kampányolnak az
egészséges életmódot hirdetve, a drog ellen. „Pihenőik” alkal-
mával iskolákban, óvodákban tartanak felvilágosító előadást a
drog testi, lelki, szellemi hatásairól, elrettentve a fiatalokat a ká-
bítószerektől, majd az őket fogadó gyermekek, felnőttek csatla-
kozásával tesznek meg futva néhány kilométert, s így jelképesen
is csatlakoznak az egyesület hirdette eszmékhez.

berta

Futással a kábítószer ellen

Drogmaraton

Gimnasztráda gála

Emlékek, hangulatok, mozdulatok

Helsinkibe készül a csapat.
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Tiszaújváros-Óvárosban
2 és fél szobás, gázfűtéses,
összkomfortos, régi építésű

családi ház
788 m2-es telekkel sürgősen

eladó.
Irányár: 6.4000.000,-.
Érd.: 06-70/294-1596,

06-70/331-16-48

Tiszaújvárosban 2 szobás,
földszinti, műanyag nyílás-
zárós lakás sürgősen eladó.
Csak komoly érdeklődők

hívjanak.
Érd.: 06-20/548-0494

A Tiszaújvárosi
Krónikában is

megjelenik
lakossági

apróhirdetése,
amennyiben azt

a Tisza TV
Képújságjában

legalább 5 napra
(2.500 Ft),

legkésőbb kedden
12 óráig feladja.

Alkoholproblémád van?

Van remény!
Talán a Névtelen Alkoholisták (AA) kö-

zössége segíteni tud.

AA gyűlés Tiszaújvárosban: Magyarok

Nagyasszonya plébánia közösségi terem,

Szent István út 20.

Szerda, 17 óra.

Telefon:

Csaba 06/70-676-53-01.

Lakossági tájékoztató

Tilos a horgászat a tavon
Tiszaújváros önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a Városközponti tó vonatkozásában 2014. decem-
ber 1. napjától az önkormányzatot, mint halgazdálkodásra jogosultat a halgazdálkodásra jogosultak nyilvántar-
tásába bejegyezték.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Városközponti tó területén horgászni csak az önkormányzat engedélyével lehet.
Horgász területi engedélyt a halgazdálkodási tervben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat csak horgász-
versenyek alkalmával ad ki.
Mindennemű más horgászati tevékenység TILOS!
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a vonatkozó törvényi rendelkezések értelmében a tilalmi rendelkezés
ellenére végzett halfogási tevékenység a Városközponti tó teljes területén halvédelmi bírság kiszabását, valamint
szabálysértési eljárás vagy büntetőeljárás kezdeményezését vonja maga után.
A halvédelmi bírság mértéke 10.000 Ft-tól 500.000 Ft-ig terjedhet, továbbá halászati engedély, állami halászjegy,
állami horgászjegy nem adható annak a személynek - a bírság jogerős kiszabásától számított három hónaptól
három évig terjedő időtartamra - akivel szemben halvédelmi bírságot szabtak ki.
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A Sportcentrum eseményei
Május 22. péntek

Kosárlabda
18.00 Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK - MAFC II NB
I/B-s bajnoki kosárlabda mérkőzés (rájátszás)
A mérkőzést követően Children of Distance koncert

Játékcsarnok
Május 23. szombat

„Nyitott kapuk”- Pontvadászat 5. forduló
09.00 Streetball, kosárra dobó verseny Edzőterem
Labdarúgás
11.00 TFCT - Eger U15 bajnoki mérkőzés

Füves edzőpálya
13.00 TFCT - Eger U14 bajnoki mérkőzés

Füves edzőpálya
18.00 TFCT - FC Hatvan NB III-as bajnoki mérkőzés

Labdarúgó stadion

Labdarúgás

Szabadnap
és győzelmek
A 27. fordulóban szabadnapos volt a Termálfürdő
FC Tiszaújváros NB III-as labdarúgó csapata.

A 27. forduló eredményei: Jászberény - Gyöngyös 3-0, Felső-
tárkány - Cigánd 0-2, Hatvan - Kisvárda 1-4, KBSC FC - Salgó-
tarján 2-0, Hajdúböszörmény - Budapest Honvéd 0-0, Nyírbátor
- DVSC-DEAC 2-0, Veresegyház - Putnok 1-3
Következik a 28. forduló: 2015.05.23., szombat, 18:00: Tiszaúj-
város - Hatvan, Cigánd – Veresegyház, Salgótarján – Hajdúbö-
szörmény, Kisvárda - KBSC FC, 2015.05.24., vasárnap, 18:00,
Gyöngyös – Felsőtárkány, Budapest Honvéd– Nyírbátor
DVSC-DEAC – Jászberény, Szabadnapos: Putnok

*
Ritkán adódott olyan hétvége a 2014/2015-ös bajnoki évadban,
hogy az TFCT valamennyi utánpótlás csapata megnyerje a mér-
kőzéseit. Ezúttal az egriek és a kazincbarcikaiak fölött diadal-
maskodtak.
Az eredmények: U21 TFCT - Egri SSE 5-3, U17 TFCT - Egri SSE
3-1, U15 KBSC FC - TFCT 2-3, U14 KBSC FC - TFCT 1-4

Kosárlabda

Pécsi finálé
Óriási bravúrnak számított, hogy az ötödik korcsoportos diák-
olimpia országos döntőjébe verekedte magát az Eötvös gimnázium
fiú csapata. Valamennyi döntőbeli ellenfelének székhelyén NB I
„A” csoportos felnőtt csapat van. A 2014/2015. tanévben a fiúknál
82 köznevelési intézmény kapcsolódott be a korcsoport verse-
nyébe, végül a legjobb nyolc csapat jutott a pécsi fináléba. Az
Eötvös diákjainak korosztályos válogatott kosarasokkal felálló is-
kolákkal kellett megküzdeniük. Ennek ellenére szoros, jó mérkő-
zéseket játszott a gárda és végül a nyolcadik helyet szerezte meg.
A csapat tagjai: Joó Tamás, Zsuga Tamás, Mayer Ákos, Katlan
Roland, Szilasi Bence, Orosz Dominik, Szabó Attila, Jónás
Bence, Taskó István, Edző, testnevelő: Szendrey Zsombor. Kü-
löndíjat kapott: Joó Tamás.

Szerencs adott otthont a Kelet-magyarországi Tini Súlyemelő Or-
szágos Bajnokságnak. Az eseményen a Tiszaújvárosi SC súly-
emelő szakosztályának öt fiatalja képviselte egyesületét. A tinik
nem vallottak szégyent, az eredményhirdetéskor valamennyien
dobogóra léphettek. A legkiemelkedőbb eredmény Szántó Gyula
nevéhez fűződik, ő korosztályának abszolút első helyezését is
begyűjtötte.
Eredmények: Fiú korcsoport: 40 kg: 2. Durgheu Patrik, 89 pont,
Fiú korcsoport: 56 kg: 2. Hudi Gergő, 87 pont, Serdülő korcso-
port: 56 kg: 3. Budai Csaba, 113 kg-os összteljesítménnyel, 62
kg: 1. Szántó Gyula, 153 kg, 2. Réti Márton, 81 kg.

Triatlon

Két fronton is helytálltak
Itthon és külföldön egyaránt
érdekeltek voltak az elmúlt
hétvégén a TVK-Mali Triat-
lon Klub sportolói.

A Sport XXI. program keretében Debre-
cenben rendezték meg az aquatlon orszá-
gos döntőjét, ahol 23 utánpótláskorú
versenyzővel képviseltette magát a tisza-
újvárosi klub. Az úszásból és futásból álló
viadalon Dévay Zsombor nagy küzdelem-
ben megnyerte a serdülő fiúk küzdelmét.
Rajta kívül külön dicséret illeti a gyermek
korcsoportos lányoknál hatodikként zárt
Kovács Annát, valamint a vele ezüstérmes
csapatot alkotó Bóna Kingát és Putnóczki
Rékát.
Külföldön is elindultak a TVK-Mali TK ver-
senyzői, a német Triathlon Bundesliga I. ver-
senysorozat Buschütten városában megren-
dezett csapatbajnokságán. Lehmann Bence, a

PV-Triathlon Witten, Dévay Márk a DSW
Darmstadt együttesében szerepelt.
A mezőnyben többek között olyan nagy-
nevű profi versenyzők voltak, mint az
egyaránt világbajnoki dobogós Mario
Mola, Sven Riderer és David Hauss. Márk
8., Bence a 12. lett csapatával. Mindket-
ten boldogok voltak a felnőttek közötti si-
keres helytállást követően. Idén még
két-két sprinttávú egyéni, az összes világ-
sztárt felvonultató Bundesliga-fellépés vár
a két sportolóra, akik így tovább gyarapít-
hatják versenytapasztalataikat a felnőttek
között.
Eredmények, aquatlon ob
Újonc 2. kcs., leány csapat: 9. TVK-Mali
TK (Berencsi Lili, Lehmann Sára, Kurucz
Réka)
Újonc 2. kcs., fiú csapat: 13. TVK-Mali
TK (Hajdú Máté Bendegúz, Szabolcsi

Bálint, Kiss Marcell)
Újonc 1. kcs., fiú egyéni: 6. Sipeki László
(Mezőkövesdi TC)
Gyermek kcs., leány csapat: 2. TVK-Mali
TK I. (Kovács Anna, Bóna Kinga,
Putnóczki Réka),...11. TVK-Mali TK II.
(Tóth-Papp Dóra, Bodolai Lili, Sánta
Rubin Helka)
Gyermek kcs., leány egyéni: 6. Kovács
Anna (TVK-Mali TK)
Gyermek kcs., fiú csapat: 11. TVK-Mali
TK (Vágási Zoltán, Hankó László, Danó
Ádám)
Serdülő kcs., fiú csapat: 6. TVK-Mali TK
(Dévay Zsombor, Berencsi Ádám, Thu-
róczy Áron)
Serdülő kcs., fiú egyéni: 1. Dévay Zsom-
bor (TVK-Mali TK).

Kajak-kenu

A Csorba-tavon lapátoltak
Évadnyitó kajak-kenu ver-
seny helyszíne volt a miskolci
Csorba-tó. Hét egyesület mint-
egy 300 versenyzője, 500,
1000, illetve 2000 méteres
távon mérte össze tudását. A
mezőnyben ott voltak a tisza-
újvárosi kajakosok is.

A TVSE eredményei:
Mk-1 gyermek fiú I. kcs. 2000 m (2005):
6. Mezei Balázs, 7. Zakhar Zsombor, Mk-
1 gyermek leány I. kcs. 2000 m (2004): 7.
Tóth Eszter, Mk-1 gyermek fiú I. kcs. 2000
m (2004): 7. Mertinkó Marcell, 9. Császár
Dávid, 11. Dudás Bence, Mk-1 gyermek
leány II. kcs. 2000 m: 7. Vitos Zsófia, 9.
Seres Laura, 12. Márton Tünde, 14. Mol-
nár Bernadett, Mk-1 kölyök fiú III. kcs.
2000 m: 7. Krajnyák Bálint, K-1 kölyök
fiú III. kcs. 2000 m: 3. Szántó Tamás, K-1
kölyök leány IV. kcs. 2000 m: 3. Gulyás
Fanni, K-1 kölyök fiú IV. kcs. 2000 m: 4.
Sándor Richárd, 9. Dudás Csongor, K-1
serdülő leány V. kcs. 500 m: 7. Sárga Petra,
K-1 serdülő fiú V. kcs. 500 m: 3. Bodnár
Bence, 4. Molnár András, 5. Gál Sándor,
6. Mándity Csaba, 7. Fekete Zalán, K-1
serdülő fiú VI. kcs. 500 m: 7. Kapczár

Ádám, K-1 ffi ifi VII. kcs. 500 m: 2. Pócsi
Alex, 3. Kántor László, K-1 ffi U23 500
m: 1. Lőrincz Tibor, 2. Mészáros Imre, K-
1 serdülő leány V. kcs. 1000 m: 4. Sárga
Petra, 6. Gulyás Fanni, K-1 serdülő fiú V.
kcs. 1000 m: 3. Bodnár Bence, 5. Molnár
András, 6. Gál Sándor, 7. Mándity Csaba,
8. Fekete Zalán, K-1 serdülő fiú VI. kcs.
1000 m: 8. Kapczár Ádám, K-1 ffi ifi VII.
kcs. 1000 m: 1. Pócsi Alex, 2. Kántor
László, K-1 ffi U23 1000 m: 1. Lőrincz
Tibor, 2. Mészáros Imre.
A TKKSE eredményei:
K-1 férfi kölyök U-14 2000m: 2. Bíró
Márk, C-1 férfi kölyök U-14 2000m: 7.
Máté Kristóf, K-1 női kölyök U-14 2000m:
1. Kovács Mirtill, 4. Gáspár Emese, 7.
Meczkó Viktória, K-1 férfi kölyök U-13
2000m: 1 Pribelszki Máté, 2. Dávid Zsolt,
4. Réti Márton, K-1 női kölyök U-13
2000m: 1. Makrányi Gréta, 2. Balogh Réka,
Mk-1 fiú gyermek U-12 2000m: 1.
Galgóczy Olivér, 4. Balogh Dénes, 5. Mizik
Dominik, 6. Molnár Márk, 12. Pék-
Szentgyörgyi Ádám, Mc-1 fiú gyermek U-
11, U-12 2000m: 2. Kőszegi Ákos, 5. Szegi
Zsombor (U-9), Mk-1 leány gyermek U12
2000m: 1. Kovács Emese, 2. Kanyó

Viktória, 4. Nagy Anna, 5. Nagy Mirella, 6.
Marosi Panna, 8. Zöldi Csenge, 13. Makrá-
nyi Noémi, Mk-1 fiú gyermek U-10
2000m: 1. Kórik Ákos, Mk-1 leány gyer-
mek U-10 2000m: 2. Nagy Mira, Mk-1 női
kölyök U-12 2000m: 1. Lack Edina, 2. Ma-
rosi Eszter, Mk-1 fiú gyermek U-11 2000m:
1. Takács Márton, Mk-1 leány gyermek U-
11 2000m: 1. Bíró Eszter, 2. Tóth Flóra, 5.
Tóth Petra, 6. Makrányi Laura, Mk-1 fiú
gyermek eszkimó U-9 500m: 1. Makrányi
Gábor, 2. Császár Milán, 6. Kaczvinszki
Tamás, Mk-1 leány gyermek eszkimó U-9
500m: 1. Nagy Luca, 3. Utassy Melinda, K-
1 férfi serdülő U-16 500m: 3. Bóta János,
K-1 férfi serdülő U-15 500m: 2. Berkes
Viktor, K-1 női serdülő U-15 500m: 3. Ko-
vács Mirtill, 5. Gábor Netta, K-1 férfi ser-
dülő U-16 1000m: 5. Bóta János, K-1 férfi
serdülő U-15 1000m: 4. Berkes Viktor, K-1
női serdülő U-15 1000m: 5. Gábor Netta.

*
Sárkányhajó válogatóversenyen indult
Szolnokon a TVSE egykori versenyzője,
Rakusz Éva. A masters női kategóriában
kvalifikálta magát a sárkányhajó Európa-
bajnokságra.

Triatlon

A hétvégén elrajtol a szezon
Az előttünk álló hétvégén ma-
gyar bajnoki érmekért és érté-
kes ranglistapontokért verse-
nyezhetnek Tiszaújvárosban
a triatlonsport képviselői.

Az idei szezonkezdet apropóján szerdán
adtak tájékoztatót a TVK-Mali Triatlon
Klub és Tiszaújváros önkormányzatának
vezetői.
- A város számára nagyon fontos a triat-
lonsport, melynek több mint két évtizedes
hagyományaira méltán lehetünk büszkék
valamennyien - fogalmazott egyebek mel-
lett Bráz György, Tiszaújváros polgár-
mestere. - A Tisza Triatlonokból és az idén
nyáron tizenkilencedik alkalommal meg-
rendezendő világkupából nőtte ki magát
településünk első, egyik legkiemelkedőbb
kulturális- és sport rendezvénysorozata, a
turisztikai szempontból is rendkívüli sze-
reppel bíró TVK Triatlon Nagyhét. A ti-
szaújvárosi triatlon nem tartana itt, ha nem
a sportág helyi meghonosítója, dr. Márkus
Gábor állt volna több mint húsz eszten-
deig fáradhatatlanul a rendezői csapat
élén. Az emberileg és szakmailag egyaránt
páratlan értékekkel rendelkező barátunkat
2013-ban a sors hirtelen elragadta tőlünk.
Képviselő- testületünk tavaly elhatározta,
hogy köztéri szoborral állítunk örök em-
léket Gábornak. Az elhatározást tettek kö-
vették, a Nagyhét idején felavathatjuk ezt
az alkotást.

-Ahazánkban megszakítás nélkül legrégeb-
ben megrendezett, sorrendben már XXIV.
Fortrex Tisza Triatlon május 23-án, szomba-
ton, 13 órakor a Tiszaújvárosi Gyógy- és
Strandfürdőben az utánpótlás 1. korcsopor-
tos klubcsapatok magyar bajnoki rajtjával
indul, majd sorrendben a szeniorok, a felnőt-
tek, az utánpótlás 2., míg legvégül az elit ka-
tegóriás gárdák kezdik meg a küzdelmet.
Összesen 90-100 csapatra számítunk, mely-
ből tíz tiszaújvárosi lesz - tudtuk meg
Lehmann Tibortól, a TVK-Mali TK elnök-
vezetőedzőjétől. - Május 24-én, vasárnap, a

gyermek, serdülő és sprint távú kiemelt rang-
lista versenyt kínáljuk a sportolóknak. Itt az
indulók számát illetően a tavalyihoz képest
mintegy 10 százalékos növekedéssel számo-
lunk, ami 700-nál több indulót jelent. Ezen a
napon döntik el a helyezések sorsát a
paratriatlon országos bajnokság résztvevői,
akik már harmadszor randevúznak Tiszaúj-
városban.
(A tájékoztatón érintett további kiemelt té-
mákról így a 17. TVK Triatlon Nagyhétről
is, jövő heti számunkban olvashatnak az
érdeklődők.)

Súlyemelés

Tinik a dobogón

A sajtótájékoztató résztvevői és a sajtó képviselői.

Kézilabda

Ezüstös lányok
A megyei bajnokság listavezetőjét, a MEAFC gárdáját fogadta a
TSC együttese. A találkozó végig óriási küzdelmet hozott, a csa-
patok felváltva vezettek. Végül a hajrában a vendégek összpon-
tosítottak jobban, és egygólos győzelmet arattak. A MEAFC
ezzel megnyerte a bajnokságot, a tiszaújvárosiaknak az ezüst-
érem jutott.
Tiszaújváros - MEAFC 20-21 (8-9)
TSC: Tóth-Rónai 3, Takács 2, Saláta 1, Sepsi 1, Új, Bagdi B. 2.
Csere: Kovács, Nagy 7, Kiss 4, Béke.
Béres Zoltán, szakosztályvezető: Az utolsó pillanatig kiélezett
mérkőzésen elveszítettük tavaszi veretlenségünket. A végered-
mény lehetett volna fordítva is. Gratulálunk a MEAFC-nak a baj-
noki címhez, és a lányoknak a csupaszív játékhoz. Győzelemmel
felérő vereség volt! Megyünk tovább a megkezdett úton.
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