
Tragédiával végződött a pünkösdi
ünnep egy horgász számára, kinek
holttestét búvárok emelték ki a Tisza
tiszaszederkényi szakaszán. /2. oldal

Tizedik csapatbajnoki cí-
mét szerezte meg a hét-
végén a TVK-Mali férfi
elit gárdája.

/11. oldal

Horgászhalál A társadalom kettészakadt Tisza Triatlon

Tiszaújváros hetilapja 2015. május 28. XXXIII. évfolyam, 22. szám

Lakossági fórumot tartott városunkban Korózs Lajos, az
MSZP országgyűlési képviselője, szakpolitikusa, a par-
lament népjóléti bizottságának alelnöke. A téma a nyug-
díj és a szociális ügyek voltak.

/3. oldal

A klub tagjai a tájház kiállítását is megtekintették.

Augusztus 1-9. között rendezik meg a 17. TVK Triatlon Nagyhetet, melynek fénypontja a 19. TVK-ITU Triatlon Világkupa lesz, de
ekkor rendezik meg az ETU Triatlon Junior Európa-kupa futamot és a Magyar Utánpótlás Gálát is. Tömegsport- és kulturális rendez-
vényekben sem lesz hiány. A részletekről, a fellépőkről a TVK-Mali TK és az önkormányzat vezetői tájékoztatták a sajtót. (3. oldal)

Sport és szórakozás

Bőséges a nagyhét kínálata

Régi helyszín, új időpont

Halra magyar a szigeten!
Nem szeptember közepén, ha-
nem július első hétvégéjén, 4-
én lesz idén a Tiszaújvárosi
Halászléfőző Fesztivál.

Az időpontváltoztatás oka elsősorban az
időjárás, hiszen az elmúlt években minden
alkalommal átírta a forgatókönyvet a hi-
deg, esős ősz.
Molinó hirdeti a város határában és a Szent
István úton a júliusi halászléfőző feszti-
vált. Az időpont megváltozott, két hónap-
pal korábban lesz, mint szokott, a helyszín
maradt a Tisza-sziget.
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit
Kft. egész évben folyamatosan gondozza
a területet. A festői környezet most tavaszi
köntösben pompázik, ápolt, zöld, tiszta a
sziget.
- Ami újdonság, hogy a színpad területét
megnöveljük, mintegy 70 négyzetméteren
aszfaltburkolat lesz - mondja Kerékgyártó
István ügyvezető igazgató. - A színpad
mögötti területen mobil járdát is építünk,
úgynevezett tipegőlapokból, hogy esős,
sáros idő esetén ott is lehessen közlekedni.

Itt lesznek ugyanis a mobil mosdók és
vécék. Emellett folyamatosan kaszáljuk,
rendben tartjuk a területet. Újdonság még,
hogy kihelyeztünk három szalonnasütőt,
hiszen év közben is sokan látogatnak el
ide horgászni, sétálni, piknikezni.
A kulturális kínálat is készül, a programo-

kat már plakáton hirdetik. Lesz Demjén
koncert, de fellép Bangó Margit és az Illés
Emlékzenekar is. Lesz állatsimogató, kéz-
művesek utcája, ételkülönlegességek és
ínyencségek a szabadtéri konyhából, és
remélhetőleg sok versenyző is a főzőutcá-
ban.

Több újdonság is lesz a szigeten.

Pro Urbe Klub

A gazdasági programról
tájékozódtak

A Villa Scederkyn Tájházban tartotta legutóbbi
ülését a tavaly szeptemberben alakult Pro Urbe
Klub. A tagok a város 2014-től 2019-ig tartó gaz-
dasági programjáról tájékozódtak, s javaslataikat,
véleményüket is megfogalmazták.

A Pro Urbe Klub hármas céllal alakult: egyrészt, hogy figyelje-
nek egymásra, másrészt a város működésére, harmadrészt pedig
azért, hogy amennyiben a város vezetése igényli, javaslataikkal
segítsék a munkájukat. Ez utóbbi volt a fő apropója a klub leg-
utóbbi ülésének. A május 14-én megjelent Önkormányzati Kró-
nika Tiszaújváros önkormányzata képviselő-testületének 2019-ig
tartó gazdasági programját tartalmazza, erről beszélgettek a klub-
tagok a város vezetőivel.
- Ez egy nagyon átgondolt program - mondta Hegedüs György,
a klub titkára. - Az egyik legnagyobb erénye, hogy rendkívül szé-
leskörűen feltárja a város jelenlegi állapotát, hiszen minden ilyen
programnak, amikor a célokat határozzuk meg, akkor a legfon-
tosabb, hogy készüljön egy olyan helyzetelemzés, ami jól tük-
rözi a város adott helyzetét, körülményeit. Fontos feladat minden
évben, hogy amikor a valósággal összevetik ezeket az elképze-
léseket, akkor a város vezetői visszatérjenek ezekhez az alapok-
hoz, és újraértékeljék, hogy az elképzelések úgy alakultak-e a
valóságban, ahogy azt eltervezték - mondta Hegedüs György.
Bráz György polgármester a stratégiai alapelvekről szólt, mint
mondta, ez a város a miénk, fontos, hogy jól érezzük benne ma-
gunkat. Fontos az is, hogy meghallgassák mások véleményét is.
- Az az élettapasztalat, az a szakmai út, amit a Pro Urbe-díjjal ki-
tüntetettek bejártak, illetve megszereztek, azt eredményezi, hogy
nagyon sok fontos dolgot fognak felvetni, amit majd meg kell
fontolnunk és a munkánkban alkalmazni kell - mondta a polgár-
mester.

Patikanap
A tiszaújvárosi Arany Sas Gyógyszertár rendezi június 3-án,
szerdán a XII. Országos Patika Nap megyei megnyitóját. Ebből
az alkalomból a gyógyszertár nyílt napot szervez. Az érdeklődők
betekinthetnek a patika kulisszái mögé, előadásokon, szűrővizs-
gálatokon vehetnek részt. A részletekről lapunk 6. oldalán ol-
vashatnak.
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Egyházi hírek
Római katolikus
A szentmisék hétköznap 18:30-kor, szombaton 18:30-kor, va-
sárnap 11:00 órakor lesznek templomunkban. Májusban a hét-
köznapi szentmisék után Szentségkitétel, májusi litánia a
Szűzanya tiszteletére. Egyházközségünk képviselőtestülete
május 31-én, vasárnap 16 órakor tartja soron következő ülését.

Református
Csütörtökön Tiszaújvárosban 18:00 órától bibliaóra lesz. Pén-
teken 17:00 órától Tiszaszederkényben lesz istentisztelet. Va-
sárnap Tiszaszederkényben 10:00 órától, Tiszaújvárosban 11:00
órától lesz istentisztelet. 11:00 órától a városban az istentiszte-
let ideje alatt az imaházban gyermek istentiszteletet tartunk.

Görög katolikus
Csütörtökön és pénteken 8:00 Szent Liturgia. Pénteken 17:30
paraklisz. Szombaton 17:30 vecsernye. Vasárnap 11:00 Szent
Liturgia. Hétfőn, kedden és szerdán 17:30 vecsernye.
Egyházközségünk kirándulást szervez Gödöllőre. Útközben
megnézzük a feldebrői, 11. századi altemplomot, felkeressük a
máriabesnyői kegyhelyet. Gödöllőn a Grassalkovich kastélyt és
a új görög katolikus templomot nézzük meg. Útiköltség 2500 Ft
+ belépődíjak. Jelentkezni Farkas Gáborné (Ica néni) sekres-
tyésnél és a paróchus atyánál lehet.
„Aki valóban Krisztusé, mindent imává változtat maga körül.”
(Áthoszi Szent Porfíriosz atya)

Nehéz
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 je-
lentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot május 31-ig (vasárnapig) az
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. u. 17., tel.: 49/540-688),
majd június 1-től (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A.,
tel.,: 20/400-1952) 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 -

Egy hangszer voltam Isten kezében,
ki játszott rajtam néhány dallamot.
Aztán eldobott és elhagyott,
de fölöttem ragyognak a csillagok.

(Juhász Gyula)

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk kislányunk
BARÁTI KLÁRA

tragikus halálának hetedik évfordulójára.
Köszönet mindazoknak, akik emlékét szívükben őrzik!

Gyászoló szülei és testvére

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

HARÁK KÁROLY

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család

Nyílt nap Hejőkeresztúrban

Az együttműködés a cél
A Tiszaújvárosi Rendőrkapi-
tányság a roma nemzetiségi
önkormányzatokkal történő
együttműködés jegyében évek
óta szervez kihelyezett nyílt
napot.

A rendőri munka egyik alappillére az ál-
lampolgárokkal, társszervekkel és egyéb
szervezetekkel történő jó kapcsolat kiépí-
tése, illetve folyamatos fenntartása, elmé-
lyítése. Az elmúlt időszak tapasztalatai
alapján a hatóság munkatársai egyre biz-
tosabbak abban, hogy az említett célok a
fiatalokkal, gyerekekkel folytatott párbe-
széden keresztül érhetőek el leginkább. A
rendőrkapitányság 2008 óta a hejőke-
resztúri IV. Béla Körzeti Általános Iskola
és Napközi Otthonos Óvodában tartja a
nyílt napot. A rendezvény a kapitányság
teljes illetékességi területét átfogja, így
idén is ide invitálták az általános iskolák
mindegyikét, hogy betekintést nyerjenek
a rendőrség munkájába, továbbá össze-
mérjék ügyességüket a kerékpáros verse-
nyen és tudásukat a KRESZ-teszten. A
résztvevő gyermekek és a programra meg-
hívott vendégek megszemlélhették a bűn-
ügyi technikai felszerelést, a fegyvereket

szemléltető táblák segítségével, a kény-
szerítő eszközöket, a szolgálati gépjármű-
veket, illetve egy szolgálati kutyát is.
- Eddig nagyon jók a tapasztalatok a ren-
dezvénnyel kapcsolatban - mondta dr. Ka-
lapos István alezredes, a Tiszaújvárosi
Rendőrkapitányság vezetője. - A vissza-
jelzések pozitívak mind az önkormány-
zatok, mind a nemzetiségi önkormány-

zatok részéről. Évekkel ezelőtt itt a hejő-
keresztúri általános iskolában találkoztak
a gondolataink, mivel a helyszín ideális
erre a rendezvényre. Gondolkodunk a ki-
szélesítésén is, esetleg több meghívott,
vagy hosszabb, egész napos programok,
de ehhez megfelelő támogatókra van
szükség.

dá

A kapitányság illetékességi területén lévő valamennyi általános iskolát invitálták.

Május 25-én a reggeli órákban érkezett a ri-
asztás, miszerint a Tisza tiszaszederkényi sza-
kaszán társát és felszereléseit hátra hagyva
eltűnt egy horgász. A vízparti sárban csú-
szásnyomok voltak felfedezhetőek, ezért fel-
tételezhető volt, hogy az eltűnt személy a
vízbe esett. A helyszínen lévő rendőrségi és
katasztrófavédelmi szakemberekkel együtt-
működve a miskolci Spider Mentőcsoport, il-
letve a nyíregyházi Legott Mentőcsoport
búvárai vizsgálták át a folyó azon szakaszát,
ahol a keresőkutyák jelzései alapján feltéte-
lezhető volt a vízbe fulladt személy holtteste.
Mindössze tízpercnyi víz alatti kutatást kö-
vetően a búvárok megtalálták és a felszínre
hozták az elhunyt férfit.

(Forrás: Spider Mentőcsoport)

Pünkösdi tragédia

Horgászhalál a Tiszán

Súlyos baleset

Két gépkocsi ütközött össze, az egyik árokba csúszott Tiszaújvá-
rosban, a Mezőcsáti úton szerdán délben. Az egyik autóból fe-
szítővágó segítségével szabadították ki a beszorult sérültet, akiért
mentőhelikopter érkezett, ezért az útszakaszt teljesen lezárták.
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Nagyok az egyenlőtlenségek az országban - mondta Korózs Lajos.

Sport és szórakozás

Bőséges a nagyhét kínálata
Augusztus 1-9. között lesz a
17. TVK Triatlon Nagyhét,
melynek fénypontja az olim-
piai kvalifikációs pontokat is
osztó 19. TVK-ITU Triatlon
Világkupa. A részletekről a
házigazda TVK-Mali Triat-
lon Klub és Tiszaújváros ön-
kormányzatának vezetői tá-
jékoztatták a sajtót.

- Az ország legnagyobb vállalatcsoportjá-
hoz tartozó TVK-nak, mely mintegy húsz
esztendeje a tiszaújvárosi triatlon kiemelt
szponzora, az a feladata, hogy olyan pro-
jekteket támogasson, amelyek számára fon-
tos dolgokat képviselnek - emelte ki Pálffy
Gábor, a TVK kommunikációs vezetője, a
Tiszaújváros JövőjéértAlapítvány kuratóri-
umának elnöke. -AMOL-csoport és a TVK
lényegesnek tartja az ország fejlődését,
melyhez egy-egy régió felpezsdítésén ke-
resztül vezet az út. A Nagyon Balaton mel-
lett a TVK Triatlon Nagyhét is olyan
eseménysorozat, ami több mint koncertek
sorozata: a gasztronómia, a szabadidősport
és a versenysport is benne van. Sokszínű-
sége segít abban, hogy új energiát vigyünk
a mindennapjainkba. Örvendetes, hogy
munkatársaink közül is nagyon sokan részt
vesznek a tiszaújvárosi sport- és kulturális
eseményeken. Szeretnénk „útitársak” lenni

mindenben, ami előre visz, ami feltölt.
- Tiszaújváros 2016-ban ünnepli várossá
nyilvánításának 50. évfordulóját, a közelgő
jubileum apropóján is jól kell sikerülnie az
idei eseményeinknek - hangsúlyozta dr.
Fülöp György, Tiszaújváros alpolgármes-
tere. - A Triatlon Nagyhét azon túl, hogy
megmozgatja, szórakoztatja az egész vá-
rost, lehetővé teszi, hogy mind több mé-
diafelületen jelenjünk meg, megismertetve
értékeinket. Ezúton is köszönöm annak a
rengeteg önkéntesnek, közreműködőnek a

munkáját, akik a kilencvenes évek elejétől,
egymást segítve, lelkiismeretesen dolgoz-
tak a triatlonos rendezvényeken. Dr. Már-
kus Gábor augusztusban felállítandó szobra
azt az összefogást is kiválóan szimboli-
zálja, mely kezdettől fogva a rendezői
gárda jellemzője. Köszönet jár a rendőr-
ségnek, a polgárőrségnek, a közterület fel-
ügyeletnek, hiszen ők garantálják vala-
mennyiünk biztonságát. Biztos vagyok
benne, hogy idén is felhőtlenül szórakoz-

hatunk, sportolhatunk, szurkolhatunk majd
a téren, a város bármely pontján.
A 17. TVK Triatlon Nagyhét augusztus 1-
jén kezdődik, a világkupa futam mellett
ekkor rendezik meg az ETU Triatlon Ju-
nior Európa-kupa futamot és a Magyar
Utánpótlás Gálát, melyen a hazai gyermek
és serdülő ranglista legjobb 16 helyezettje
versenyezhet a világkupa pályáin, illetve
díszletei között.
- Számomra mindig nagy öröm hazaláto-
gatni és az itthoni események szervezésé-

ben, lebonyolításában aktívan részt venni,
hiszen Balázs öcsémmel együtt - édes-
apánk és édesanyánk óvó gondoskodása
mellett - ebben nőttünk fel - nyilatkozta
Márkus Gergely, a Nemzetközi Triatlon
Szövetség sportigazgatója, a tiszaújvárosi
versenyek igazgatója. - A tiszaújvárosi
rendezőtársak szinte mindegyikével baráti
viszonyt ápolunk, ami közös sikerünk zá-
loga. Évről-évre igyekszünk úgy kialakí-
tani a versenypályákat, hogy a sportolók,
a szurkolók számára egyaránt a legjobb
feltételeket teremtsük meg. Nemzetközi
erőpróbáinkat illetően, a junior Európa-
kupa és a világkupa iránt változatlanul na-
gyon élénk az érdeklődés. A már bejá-
ratott, selejtezős-döntős lebonyolítási
rendszerből adódóan kategóriánként akár
120 sportoló nevezését is fogadni tudjuk.
A világkupán ezúttal is nagy csatákra szá-
míthatunk, hiszen a legjobbak kvalifiká-
ciós pontokat szerezhetnek a 2016-os riói
olimpiára.
- A TVK Triatlon Nagyhéten az alap nem
változik - mondta Márkus Balázs, a TVK-
Mali TK elnökségi tagja, a Nagyhét társ-
rendezője. - Jól megfér majd egymás mel-
lett a sportolás és a szórakozás. A koncerte-
ket, neves fellépőket illetően előrehaladott
tárgyalásokat folytatunk a Neoton együttes-
sel, Rúzsa Magdival, Wolf Katival, a Bal-
kán Fanatic és a Kozmix zenekarokkal,
Danics Dórával, Dallos Bogieeval, Horány
Julival, de a WellHello és a Biga Abraka-
zabra fellépésére is számíthatunk. Idei ren-
dezvényeink sikeréhez jelentős mértékben
hozzájárulnak támogatóink, közülük is kü-
lön köszönetet szeretnénk mondani Tisza-
újváros önkormányzatának, a Tisza-újváros
Jövőjéért Alapítványnak, a TVK-nak, a
Jabilnak, a Borsodi Sörgyárnak, az Inno-
comp Kft.-nek, az MB Barter Kft.-nek, és a
Volán Egyesülésnek.

SZ.I.

A tavalyi Neoton koncertet elmosta az eső. Idén újra a Nagyszínpadra várják az együttest.

Tömegsport rendezvényekben sem lesz hiány.

Zöldenergia fejlesztés a Jabilban

Elektromosautó-töltő
Újabb zöld energia fejlesztést
valósított meg a Jabil tiszaúj-
városi gyára: áprilisban egy
elektromos személyautótöltőt
helyeztek üzembe, amit újra-
hasznosított napelemekből épí-
tett rendszerből nyert energi-
ával táplálnak.

Hivatalosan is átadták a tiszaújvárosi Jabil
gyár legújabb zöld fejlesztését: egy in-
gyenesen használható elektromos autó töl-
tőállomást. A töltőállomás egyidejűleg egy
gépkocsi töltését tudja biztosítani. A töl-
tési lehetőség a telephelyre érkező dolgo-
zók és vendégek részére egyaránt
rendelkezésére áll.
A vállalat ezzel a fejlesztéssel szeretné
megtenni a maga módján az első lépést, és
elősegíteni az olajmentes közlekedés fej-
lődését, összhangban a Jabil társadalmi és
környezetvédelmi szerepvállalásával.
A berendezésnek egy IEC type 2 típusú
csatlakozóval ellátott, 11 kW-os töltési tel-
jesítményű töltőpontja van, így a három-
fázisú töltési lehetőségnek köszönhetően

egy elektromos járművet háromszor gyor-
sabban lehet feltölteni, a háztartásokban
használt töltőkhöz képest.
Érdemes megemlíteni, hogy az e-BOX a
gyárban már egy éve működő 50 kW-os
fotovoltaikus (napelemes) rendszerrel meg-
termelt villamos energiából táplálják, rá-
adásul az állomást a gyártási tevékeny-

ségből származó újrahasznosított szolár
panelekből építettek.
Jelenleg fejlesztés alatt áll egy újabb, 150
kW teljesítményű szolár erőmű is, ami ha
elkészül, lehetővé teszi a külső hálózatból
felhasznált villamos teljesítmény csök-
kentését. Ez a tervek szerint még idén
megvalósul.

Nő az üzembiztonság

Közvilágítási
rekonstrukció

Az Émász Hálózati Kft. megbízásából az Észak-Budai Zrt. végzi
városunk közvilágítási hálózatának részleges rekonstrukcióját. A
munkálatok három területet érintenek. Az első ütem az Örösi és
Árpád út, továbbá a Bolyai és Alkotmány köz által határolt terü-
let volt.
Jelenleg a Szent István út 1-19. közötti, a Szent István út 4/A. és
az Árpád úti elágazás, valamint a Barcsay tér 6. sz. és a Szent
István út közötti nyomvonalon cserélik ki a földkábeleket. A vég-
leges helyreállítás határideje július 15.
Ugyancsak az Észak-Budai Zrt. a kivitelezője Tiszaszederkény-
ben a 20 kilovoltos távvezeték földkábelezésének. Ennek mun-
kálatai a napokban kezdődtek meg.

A töltőállomást a Jabil dolgozói és a gyárba érkező vendégek ingyenesen használhatják.

Lakossági fórum

A társadalom
kettészakadt

Lakossági fórumot tartott városunkban Korózs
Lajos, az MSZP országgyűlési képviselője, szak-
politikusa, a parlament népjóléti bizottságának al-
elnöke. A téma a nyugdíj és a szociális ügyek
voltak.

Március elsejével a kormány megszüntette a rendszeres szociá-
lis segélyt, megszűnt a lakásfenntartási támogatás, az adósság-
kezelési szolgáltatás, a méltányossági közgyógyellátás, a mél-
tányossági ápolási díj és az önkormányzati segélyezés rendszere
is nagymértékben átalakult. Korózs Lajos sarkos véleményt fo-
galmazott meg minderről, valamint a nyugdíjrendszerről. Sze-
rinte a társadalom kettészakadt.
- Néhány évvel ezelőtt még úgy gondoltam, 2-2,5 millió ember
borzasztóan nehéz helyzetben van és le fog szakadni a társada-
lom többségétől - mondta. - Most már nem így látom. Megköze-
lítőleg 3 millió embert a végleges leszakadás veszélye fenyeget,
de hasad a társadalom felülről is. Van egy nagyon jómódú elit,
akinek teljesen mindegy, hogy ki van kormányon, teljesen mind-
egy, milyen gazdasági vagy társadalmi folyamatok vannak az or-
szágban, ő köszöni szépen, jól van. Nagyok az egyenlőtlenségek
az országban, hiába hoznak újabb és újabb statisztikai adatokat.
Most éppen az az aktuális, hogy nettó 157 ezer forint az átlagjö-
vedelem, ami tényleges adat, csakhogy a gazdagok oly’ mérték-
ben gazdagodtak, hogy ez a jelenség a matematikai közepet
húzza felfelé. Azt tudjuk, hogy 4 millió ember készít adóbeval-
lást, ebből 2,2 millió - és ezt a KSH mondja - nettó jövedelme
nem éri el a létminimum szintjét, ami 87.500 forint. A március-
tól megszüntetett segélyek ma több mint egymillió embert érin-
tenek negatívan. Például csak a lakhatási támogatás 500 ezer
embert segített az elmúlt évben. Azt hiszem, hogy különösebben
nem kell magyarázni, hogy mivel fognak járni ezek a folyama-
tok a közeljövőben.
- Az országos változások Tiszaújvárost is elérték, de az önkor-
mányzatunk elmondhatja magáról, hogy minden olyan szociális
támogatást meg tudtunk őrizni ami eddig volt, tehát semmi sem
változik, az embereket nem éri hátrány - mondta Pap Zsolt, az
MSZP tiszaújvárosi szervezetének elnöke, önkormányzati kép-
viselő. - A város vezetői mindent megtesznek azért, hogy a gaz-
daság Tiszaújvárosban fejlődjön, ez adja ugyanis az alapját
annak, hogy azokat a szociális támogatásokat, melyeket eddig
nyújtott az önkormányzat, továbbra is folyósítani tudja.

dá
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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

TÓTH SÁNDOR
kompenzációs listán mandátumot

szerzett képviselő
2015. június 3-án (szerdán)

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői szoba.

Polgármesteri Hivatal

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegy-osztás
2015. június

www.tik.tiszaujvaros.hu

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

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.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015. május 1-jétől to-
vább bővült 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 elfogadóhelyÜlésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatá-
nak képviselő-testülete 2015.
május 28-án, csütörtökön 10.00
órakor ülést tart a Városháza
III. emeleti tanácskozó termé-
ben.

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

június Helye Ideje Kinek a részére
1. hétfő Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

2. kedd Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők és alkalmazottak

8. hétfő Hunyadi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

9. kedd Szivárvány Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Katica Óvoda 12.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszaszederkény Művelődési ház 11.00 - 12.00 Gyerek és alkalmazott befizetés

Széchenyi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

10. szerda Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bölcsödés gyerek és alkalmazott

Hunyadi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

11. csütörtök Széchenyi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Bóbita Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Tündérkert Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

15. hétfő Tisza-parti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők

16. kedd Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők és alkalmazottak

17. szerda "Őszirózsa" Idősek Klubja 07.30 - 08.00 ,,Esély" Napközi Otthon részére

,,Őszirózsa" Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

18. csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

22. hétfő Tiszaszederkényi Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

Kazinczy Ház I. em. 73/4. iroda 12.00 - 13.00 Alkalmazott étkezés megrendelése
(hivatal, könyvtár, rendelő)

23. kedd Központi étterem 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

24. szerda Központi étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők

25. csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 12.00 Pótbefizetés

Bóbita Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelése

Tiszaújváros önkormányzata tájékoztatja
a lakosságot, hogy a Városközponti tó vo-
natkozásában 2014. december 1. napjától
az önkormányzatot, mint halgazdálko-
dásra jogosultat a halgazdálkodásra jogo-
sultak nyilvántartásába bejegyezték.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Városköz-
ponti tó területén horgászni csak az ön-
kormányzat engedélyével lehet.
Horgász területi engedélyt a halgazdálko-

dási tervben foglaltaknak megfelelően az
önkormányzat csak horgászversenyek al-
kalmával ad ki.
Mindennemű más horgászati tevékenység
TILOS!
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a
vonatkozó törvényi rendelkezések értelmé-
ben a tilalmi rendelkezés ellenére végzett
halfogási tevékenység a Városközponti tó
teljes területén halvédelmi bírság kiszabását,

valamint szabálysértési eljárás vagy bünte-
tőeljárás kezdeményezését vonja maga után.
A halvédelmi bírság mértéke 10.000 Ft-tól
500.000 Ft-ig terjedhet, továbbá halászati
engedély, állami halászjegy, állami hor-
gászjegy nem adható annak a személynek
- a bírság jogerős kiszabásától számított
három hónaptól három évig terjedő idő-
tartamra - akivel szemben halvédelmi bír-
ságot szabtak ki.

Lakossági tájékoztató

Tilos a horgászat a tavon

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Jézsó Gábor,

az 1. sz. választókerület képviselője
2015. június 01-jén (hétfő)

16.00 órától Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltató

Ház - volt tsz iroda)
2015. június 02-án (kedd) 16.00
órától a Tisza-parti városrészben

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

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
dr. Juhos Szabolcs jegyző
2015. június 3-án (szerdán)

13.00 órától 15.00 óráig
ügyfélfogadást tart.

Az ügyfélfogadás helye:
Polgármesteri Hivatal I. emeleti

önkormányzati tárgyaló
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes

bejelentés alapján történik, negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését

az 548-014-es telefonszámra várjuk.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
dr. Fülöp György alpolgármester,
a 2. sz. választókerület képviselője

2015. június 01-jén (hétfőn)
13.00 órától 15.00 óráig

fogadóórát tart.
A fogadóóra helye:

Polgármesteri Hivatal I. emeleti
önkormányzati tárgyaló

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés alapján
történik, negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését

az 548-010-es telefonszámra várjuk.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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A Szivárvány óvoda június 22-július 17 között lesz zárva.

Tiszaújváros Város Önkormányzata nyil-
vános pályázatot hirdet a társasházak
energia-megtakarítást eredményező kor-
szerűsítésének, felújításának támogatá-
sára.
A pályázat a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium által az „Otthon Melege Program”
keretében „Társasházak energia-megta-
karítást eredményező korszerűsítésének,
felújításának támogatása” címen kiírt al-
programhoz, pályázathoz kapcsolódik.
I. A támogatás célja
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által
a lakóépületek energia-megtakarítást
eredményező korszerűsítésének, felújítá-
sának támogatására kiírt pályázatokon
vissza nem térítendő állami támogatást el-
nyert lakóközösségek részére támogatás
nyújtása, a beruházás elősegítése, Tisza-
újváros Helyi Fenntarthatósági Program-
jában, illetve a Települési Környezet-
védelmi Programjában meghatározott cél-
kitűzések elérése, valamint a város épü-
letállományának állagjavítása és a szebb
városkép elérése érdekében.
II. A pályázók köre, pályázati feltételek
1. Pályázatot nyújthatnak be mindazok a
társasházak, valamint lakásszövetkezetek
saját tulajdonú épületei, melyek egyide-
jűleg megfelelnek az alábbi feltételeknek:
- Tiszaújváros közigazgatási területén he-
lyezkednek el,
- 1998. december 31. napjáig kiadott jog-
erős használatbavételi engedéllyel, távfű-
téssel, házközponti fűtéssel, illetve la-
kásonkénti egyedi fűtéssel rendelkeznek
és az épületek legalább 5, de maximum
60 lakással rendelkeznek,
- részt vettek és pozitív elbírálásban ré-
szesültek a Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium által kiírt „Társasházak energiameg-
takarítást eredményező korszerűsítésé-
nek, felújításának támogatása” címen kiírt
alprogramban,
- Tiszaújváros Város Önkormányzata által
meghirdetett pályázati feltételeket elfo-
gadják, és azoknak megfelelnek.
2. A pályázat előtt már megkezdett beru-
házásokra támogatás nem igényelhető.
3. A lakóépületben lévő nem lakáscélú he-
lyiségek felújítására, korszerűsítésére ön-
kormányzati támogatás nem igényelhető.
III. Támogatható tevékenységek köre
A pályázat keretében az alábbi tevékeny-

ségek támogatására van lehetőség:
- szakértői, tervezői, eljárási, lebonyolítási
költségek,
- homlokzati nyílászárók energia-megta-
karítást eredményező cseréje,
- homlokzatok és záró födémek hőszige-
telése,
- épületgépészeti rendszerek korszerűsí-
tése, energia-megtakarítást eredményező
felújítása,
- megújuló energiafelhasználás kialakítása
vagy növelése.
A támogatható tevékenységek körét és az
elszámolható költségeket részletesen a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által ki-
adott „Pályázati Útmutató” elnevezésű
dokumentum tartalmazza.
IV. A pályázat tárgya
1. A pályázaton csak olyan épület vagy di-
latációval határolt épületrész vehet részt,
amelyben az épület vagy dilatációval ha-
tárolt épület-rész hőszabályozása és mé-
rése már megoldott, vagy a pályázat
keretén belül megoldódik.
2. Amennyiben egyazon épületben lévő,
külön-külön dilatációval határolt, de egy-
mással nem érintkező szekciókból álló
két, vagy több épületrész kíván támoga-
tásra pályázni, ez esetben annyi pályázat
benyújtása szükséges, ahány egymással
nem érintkező épületszekció kíván pá-
lyázni. Az egy helyrajzi számon nyilván-
tartott, több különböző épületből álló
tulajdon esetében egy pályázat tárgya
csak egy épület vagy dilatációval határos
épületrész lehet, tehát annyi pályázatot
kell benyújtatni, ahány épület vagy dila-
tációval határos épületrész felújítását ter-
vezik.
V. Pályázattal elnyerhető támogatás
1. Az önkormányzat vissza nem térítendő
egyszeri támogatást nyújt, melynek mér-
téke a támogatás szempontjából elismer-
hető bekerülési költség 1/3-a, de laká-
sonként nem haladhatja meg az 500 E Ft-
ot.
2. Az önkormányzati támogatás folyósí-
tása a támogatási szerződésben meghatá-
rozott feladatok teljes körű elvégzését
követően utólag, egy összegben történik.
3. A beruházás megvalósítására az önkor-
mányzati támogatásból előleg nem bizto-
sítható.
VI. A pályázat benyújtása, elbírálása

1. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pá-
lyázatot befogadó nyilatkozatát, annak
kézhezvételétől számított 15 napon belül
el kell juttatni a Tiszaújvárosi Polgármes-
teri Hivatalhoz.
2. A teljes és a miniszter által támogatott
pályázati dokumentációt magyar nyelven,
az állami pályázattal megegyező tarta-
lommal, papír alapon egy eredeti pél-
dányban és elektronikusan, szkennelve
kell benyújtani.
3. A társasház, lakásszövetkezet képvise-
lőjének írásban nyilatkozni kell, hogy az
önkormányzathoz benyújtott pályázat tel-
jes mértékben megegyezik az állam felé
benyújtott és pozitív elbírálást kapott pá-
lyázattal.
4. A pályázatot tartalmazó zárt borítékot
vagy csomagot a Tiszaújvárosi Polgár-
mesteri Hivatal 3580 Tiszaújváros,
Bethlen Gábor út 7. címre; az elektroni-
kus dokumentációt a phivatal@tujva-
ros.hu e-mail címre kell eljuttatni.
A borítékon/csomagon fel kell tüntetni:
„Társasházak energia-megtakarítást ered-
ményező korszerűsítésének, felújításának
támogatása”, valamint a pályázó nevét és
címét, továbbá a pályázattal érintett épü-
let címét.
5. A pályázónak az önkormányzati támo-
gatás iránti pályázat benyújtásakor pályá-
zati díjat nem kell fizetni.
6. A pályázatok az állami támogatások el-
bírálásától az állami pályázat lezárásáig
folyamatosan nyújthatók be.
7. A befogadott, hiánytalan tartalommal
benyújtott pályázatokat a Polgármesteri
Hivatal annak benyújtásától számított 30
napon belül értékeli és a képviselő-testület
elé terjeszti, amely a benyújtástól számí-
tott 60 napon belül dönt az önkormányzati
támogatás odaítéléséről. A döntés ered-
ményéről a pályázók a döntést követő 15
napon belül kapnak értesítést. A döntés fe-
lülvizsgálatára, megváltoztatására nincs
lehetőség.
További információ a Polgármesteri Hivatal
hivatalos helyiségében (3580 Tiszaújváros,
Bethlen Gábor út 7. szám, 227-es szoba) kér-
hető, valamint a városi honlapon (www.ti-
szaujvaros.hu) található.

Tiszaújváros önkormányzata pályázatot
hirdet lakásszövetkezetek és társasházak
részére lakóépületek energiatakarékossá-
got célzó beruházásainak 2015. évi támo-
gatására.
A támogatás célja:
A támogatás célja a lakásszövetkezetek és
társasházak tulajdonában lévő lakóépüle-
tek energiatakarékosságot eredményező
utólagos hőszigetelési munkáinak, vala-
mint az épületek külső nyílászáró szerke-
zetei hőveszteségének mérséklését előse-
gítő beruházások támogatása.
A pályázók köre:
A támogatásért pályázhatnak a lakásszö-
vetkezetek és társasházak tulajdonostársa-
inak közösségei, amelyek a lakóépületeik
homlokzati és végfal-felületeinek, vala-

mint a panellapok dilatációs hézagainak
utólagos hőszigetelését kívánják elvé-
gezni, illetve a lépcsőházaik ablakfelüle-
tét hőszigetelő üvegre és nyílászáróit
hőszigetelt kivitelűre kívánják cserélni.
Támogatás igényelhető:
- lakóépületek egy vagy mindkét külső
végfal-felületének utólagos hőszigetelési
munkáinak elvégzésére,
- a lakóépületek lépcsőházaiban a külső
nyílászárók hőszigeteltre történő cseréjé-
hez,
- a lépcsőházak bejárati nyílászáróinak hő-
szigeteltre történő cseréjére,
- a paneltechnológiával épült lakóépüle-
teknél a panellapok közötti dilatációs hé-
zagok hőszigetelésének felújítására,
- homlokzatszigetelésre azoknál a lakó-

épületeknél, ahol a külső homlokzati - va-
lamennyi lakás és közös használatú helyi-
ség (lépcsőház, pince, egyéb) - nyílászáró
cseréje 100%-ban már megtörtént, vagy
olyan hőtechnikailag felújított nyílászá-
rókkal rendelkezik, melyek igazoltan (mi-
nőségi tanúsítvánnyal) megfelelnek az
épületek energetikai jellemzőinek megha-
tározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM
rendeletben foglaltaknak.
A pályázati kiírásról bővebb információ a
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénz-
ügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési
Osztályán, valamint a városi honlapon
(www.tiszaujvaros.hu) kapható.
A pályázat benyújtásának határideje:
2015. szeptember 30-ig folyamatos.

Pályázati felhívás

Lakóépületek energiatakarékossági pályázata

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

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

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

Pályázati felhívás

Mecénás ösztöndíj
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Felhívás
Tiszaújváros Város Önkormányzata tájékoztatja a tisztelt

lakosságot, a civil és érdekvédelmi szervezeteket
és az egyházakat, hogy

elkészült
Tiszaújváros Integrált Településfejlesztési Stratégiájának

tervezete.

Az ITS 2014 Konzorcium közreműködésével és a Belügymi-
nisztérium támogatásával az ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002
azonosító számú, „Észak-Magyarországi Operatív Program -
Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban - In-
tegrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című pro-
jekt keretében elkészült Tiszaújváros Integrált Településfejlesz-
tési Stratégiájának tervezete.

A széleskörű véleményezés feltétlenül szükséges az ITS köz-
megelégedésre és teljes körű társadalmi támogatottságra szol-
gáló véglegesítéséhez, ezért felhívjuk a tisztelt lakosságot, a

civil és érdekvédelmi szervezeteket és az egyházakat az átta-
nulmányozásra és véleményezésre, ezzel segítve munkánkat.

A dokumentum, és a Megalapozó Vizsgálat tervezete, valamint
a véleményező adatlap elérhető a Tiszaújvárosi Polgármesteri
Hivatal II. emeletén a 227. szobában, valamint Tiszaújváros
honlapján (www.tiszaujvaros.hu) az Integrált Településfejlesz-
tési Stratégia ikon alatt.

A véleményeket csak a stratégiával kapcsolatban várjuk, me-
lyet a véleményezési adatlap kitöltésével lehet megtenni 2015.
június 20-ig az alábbi elérhetőségeken:

Tiszaújváros Város Önkormányzata
Ügyintéző: Godány-Varga Zsuzsanna
Postacím: 3581 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.
E-mail cím: tiszaujvarosits@gmail.com

A felhívás a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 31. §-a szerint,
Tiszaújváros településfejlesztésével és településrendezésével
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 80/2015.
(IV.30.) önkormányzati határozata alapján jelenik meg.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros,
Kazinczy út 3.) ismételten pályázatot hirdet 1 fő részére határo-
zatlan időre, családgondozó munkakör betöltésére, Családsegítő
Szolgálatnál.
Feladatai:
- családgondozás,
- egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek, krízishelyzetek kezelése,
- bővebben: 1993. évi II. törvény, 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet.
A jogviszony időtartama:
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz,
- 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklet 5. pontjában csa-
ládgondozóra vonatkozó képesítést igazoló oklevél másolat,
- 3 hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági erkölcsi bi-
zonyítvány a Kjt. 20§ (1) és (5) bekezdésének megfelelően,
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes
adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezelésé-
hez.
Bérezés:
- a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény szerint
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba,
Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni, 3580 Tisza-
újváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltéte-
lekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező
esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázat azonosító számát: 622/2015., valamint a munkakör
megnevezését: családgondozó.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
Az elbírálásnál előnyt jelent:
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).
A pályázatok beérkezésének határideje: 2015. június 11.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. június 19.
Az állás a pályázatok elbírálása után azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intéz-
ményvezetőnél a 49/548-190-es telefonszámon lehet. Az intéz-
mény honlapja: www.human.tujvaros.hu. A pályázati felhívás a
KSZK honlapján 622/2015. azonosító számon 2015. május 26-án
is megjelent.

Poropatich Péter
intézményvezető

Álláshirdetés

Családgondozó
munkakör

Meghívó
Tiszaújváros lakossága számára

A XII. Országos Patika Nap B-A-Z megyei megnyitóját
idén a tiszaújvárosi Arany Sas Gyógyszertár rendezi,
melynek időpontja: 2015. június 03. szerda,
helyszíne: Arany Sas Gyógyszertár, Bethlen Gábor u. 17.,
témája: az allergia és a vitaminok.
Ez alkalomból patikánk nyílt napot rendez,
- kulisszáink mögé betekintést biztosítunk az érdeklődők ré-
szére,
- ingyenes szűrővizsgálatokkal állunk rendelkezésükre a hely-
színen vércukor-, és vérnyomásmérés lehetőségével.
A nap rövid programja:
- a rendezvények délelőtt 10 órakor kezdődnek az Arany Sas
Gyógyszertárban a házigazda köszöntőjével,
- ír koboldok érkeznek egy táncra a jó hangulat érdekében,
- a rövid megnyitó után a gyógyszerészi szakma jeles képvi-
selőinek, városunk vezetőinek hozzászólásai hangzanak el,
- rajzpályázat gyermekeknek három korosztályban,
- 5 kérdésből álló allergia-kvíz felnőttek részére. A helyes
megfejtők között a nap végén praktikus elsősegély csomago-
kat, valamint értékes vércukorszintmérő és vérnyomásmérő
készüléket sorsolunk ki! (A kvíz kérdései május 27-től az
Arany Sas Gyógyszertárban személyesen átvehetők, kitölthe-
tők, leadhatók.)
- Városunkban praktizáló tüdőgyógyász-, fül-orr-gégész-, bőr-
gyógyász- és nőgyógyász szakorvosok allergia, illetve a ter-
hesség speciális vitaminszükséglete témakörben készült szín-
vonalas, rövid előadássorozata, melynek helyszíne Tisza-új-
város házasságkötőterme lesz, délelőtt 11 és déli 12 óra kö-
zött.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk és nem titkolt szándé-
kunk megmozgatni és az egészségről gondolkodtatni a várost,
ahol élünk.
A rendezvényeinkről bővebb információkért keresse fel az
Arany Sas Gyógyszertár facebook-oldalát, vagy hívja a gyógy-
szertár telefonszámát: 46/540-688.
Legyen a vendégünk! Váljunk egészségére!

Projektazonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002
„Észak-Magyarországi Operatív Program – Fenntartható
településfejlesztés a kis- és középvárosokban –
Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása”
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Ahogy a fényviszonyok jelzik olvasónk felvételén, a fiatalok késő délután
szállják meg a játszóteret.

Margitka
„Az úgy volt, hogy a május eleji hosszú ünnepen hazajönnek a fia-
mék a Dunántúlról. Látogatni, együtt lenni, anyák napját köszön-
teni. Sajnos nem sikerült. Sok más dolguk akadt. A fiam aláírást
gyűjtött, az unokám vidámparkba, a menyem valami wellnessbe akart
menni. Pedig készültem, meggylevest főztem és kirántottam nyolc csirke
szárnyat. Az unokának már négyezer forintot spóroltam össze a te-
lefonjára. Szeretném már látni újra, biztos nagyot nőtt. A lányom
Svédországban van az élettársával két éve, ritkán jelentkezik, de most
húsvétra nagyon szép képeslapot küldött, kikötő sok szép hajóval.
Ezt és az unokám fényképét magammal hordom, hogy az ismerő-
söknek meg tudjam mutatni. Kicsit büszkélkedni, milyen rendes gye-
rekim vannak. Elvagyok egyedül, amióta szegény Bélám nyolc éve itt
hagyott, meghalt. Jók a szomszédok, meg itt a téren, a tóparton sok
ismerőssel, jó emberrel találkozom, nagyon jó beszélgetni, nézelődni
egy-egy kicsit.
Örülni annak is, hogy megfakadtak, kizöldültek a tér körül az ősszel
ültetett kis fák, mind a 16! Nézni, hogy ölelkeznek a virágok a má-
jusi széllel az ágyásban, és hallgatni a harangjátékot. Az meg külön
öröm, ha lábamhoz gurul egy labda, vagy megakad a padban egy kis-
bicikli. Alkalom szólni a „gazdihoz”, esetleg megsimogatni a buksi-
ját. Ilyenkor örülök és boldog vagyok egy kicsit. Az élet szép!”
Margitka 74 éves. Ötven évvel ezelőtt költöztek a városba
Bélával. Lakásuk, családjuk lett, negyven évet dolgoztak a
„gyárban”. Nyugdíjba mentek, megöregedtek. A gyerekek
kirepültek, Béla meghalt, Margitka egyedül maradt. (Mint
sok más sorstársa is.) Most a napi program az, hogy reggel
rendbe teszi magát és a lakást (mindig példás rend van nála).
Ami Őt illeti, még mindig csinos, pedáns, néha még egy kis
szolid smink is felkerül. Aztán fogja a kis bevásárlókocsiját
és irány a Tisza vagy a Spar.
Nincs annak értelme, hogy költekezzen, csak nézeget és egy
két apróságot vesz. Ezután kivonul a térre, vagy a tópartra
egy órácskára. Nézi a madarak röptét, és ahogy fodrozza a
tó vizét a szél. Jó ez, megnyugtató. Ha ismerős jön, örül és
beszélget, ha gyerekeket lát, az unokáira gondol, és kicsit el-
szorul a szíve. Dél körül hazaindul kiskocsijával. Ebédel, be-
lenéz a reklámújságokba, majd szundikál egy kicsit.
Álmában látja, ahogy a lánya beszáll egy jachtba és a fiáék
robognak Tiszaújváros felé. Terített asztalt lát, körülötte a
család és ő, keményített köténykében boldogan szolgál fel.
Megkérdezi: ízlett? Kértek még?
Az ébredés a legkegyetlenebb. Az álom csak incselkedik,
mint a fákkal a tavaszi szél. Csak a remény marad. Pün-
kösdre, vagy Margit napjára biztosan eljönnek. Tervezi,
hogy újra vesz csirke szárnyat.
Galamb száll az erkélyre, turbékol néhányat és elrepül. Az
utcáról motortúráztatás zaja hallatszik. A huzat becsapja a
konyhaajtót, neki pedig újra nyilall a könyöke. Az élet megy
tovább.

K. Tóth Imre

Egészségmegőrzés

Fókuszban
a megelőzés

Harmadik állomásához érkezett a Tiszaújvárosi Humánszolgál-
tató Központ által szervezett egészségmegőrző-előadássorozat.
Az Őszirózsa Idősek Klubjában tartott rendezvényen a nép-
egészségügyi intézet munkatársa a betegségek megelőzéséről, az
egészséges táplálkozás és a rendszeres mozgás fontosságáról tá-
jékoztatta a hallgatóságot. Az előadássorozat júliusban folytató-
dik.

kronika@tiszatv.hu

Játszótéri gyúrás
Tisztelt Szerkesztőség!
Egy pár szülő nevében írom panaszlevelem, mert sajnos az
utóbbi pár hétben a Barcsay Jenő téren lévő játszóteret ka-
maszok foglalták el „gyúrás” céljából. Ezzel sajnos kiszorí-
tották a játszani vágyó gyerekeket a játszóról. Mivel álta-
lában idősebb hölgyek vagy fiatal nők viszik a gyerekeket,
így senki nem merte nekik szóvá tenni, hogy a játszótér nem
nekik épült, így természetesnek vették és ki is sajátították.
Pedig ugye ki is van táblázva!
Ráadásul pihenésképpen, - hogy a történet kerek legyen -
szemrebbenés nélkül használják a 2-9 éveseknek felállított
lovacskát és hintát. Amikor szóvá tettem nekik, hogy ők már
nem idevalók, és menjenek konditerembe, a válasz a követ-
kező volt: „Nincs pénzünk konditeremre és amúgy sem szól
a közterületes”. Elég szomorú az a látvány, amikor a kis-
gyerekek csak a játszótér széléről nézhetik a játékokat.
Remélem, levelem eléri célját és figyelmeztetik a kamaszo-
kat!
Tisztelettel a szülők nevében: József
(Teljes név a szerkesztőségben)

kronika@tiszatv.hu

Főttek a pásztorételek
A Tisza mente pusztáihoz kö-
tődő pásztorhagyományok á-
polása, és ehhez kapcsolódó-
an a tradicionális pásztoréte-
lek készítésének felelevení-
tése volt a célja a Tiszatáj
Közalapítvány kesznyéteni
látogatóközpontjában meg-
rendezett Szamárháti Pász-
torételfőző Fesztiválnak.

Voltak, akik már többedik alkalommal iz-
zítottak a bográcsuk alá, de voltak olya-
nok is, akik idén először neveztek be a
különleges főzőversenyre.
A vidám hangulatú rendezvénynek a gyö-
nyörű, nyárias időjárás is kedvezett.
Míg készültek a pásztorételek sem marad-
tunk harapnivaló nélkül: a kemencében
sült friss, ropogós kenyerek, sajtos kiflik,
túrósbatyuk és kakaós csigák pillanatok
alatt elfogytak.
A csapatok finomabbnál finomabb művei-
nek pontozása igencsak nehéz feladat elé ál-
lította a zsűrit. Az első helyezettnek járó
fődíjat, a szürke marha választott bikaborjút
a tiszalöki Marhajók csapat nyerte el, amely

egy fenséges szürke marha tokányt készített
nokedlivel.Amásodik helyet a szintén tisza-
löki Tiszavirág Hagyományőrző és Gasztro-
nómiai Egyesület szürke marha gulyásának,
a harmadik helyet pedig az Újvárosi Betyá-
rok cipóban tálalt pusztalevesének ítélték
oda. Különdíjjal jutalmazták a tiszavasvári
Fele-Más csapatot, az egri Zoltán Pince csa-
patát, a Tiszaújváros és Térségének Család-

jaiért Egyesület csapatát, a tiszalúci Laza
csapatot, a miskolc-görömbölyi GÖRBE 1
csapatot és Bán Sándort.
A finomabbnál finomabb fogások kóstol-
gatása mellett a rendezvényre ellátogatók
megismerkedhettek a közalapítvány gaz-
daságában tartott őshonos háziállatfajták-
kal, lovas kocsikázás keretében bepillan-
tás nyerhettek a Kesznyéteni Tájvédelmi
Körzet természeti értékeibe, megcsodál-
hatták a fazekas, szarufaragó, teknővájó-
fafaragó mesterek munkáit, valamint
pásztorkodós játékokban és íjászatban is
kipróbálhatták magukat.
Ezúton is köszönjük Bodnár Mihályné-
nak, a Görömbölyi Borbarát Hagyomány-
őrző Egyesületnek, a LAC-HÚS Kft.-nek,
Lindiné Ágnesnek, dr. Simon Miklósnak,
Sipos Lászlónak, a Szabadtűzi Lovag-
rendnek, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Népművészeti Egyesületnek és az
egri Zoltán Pincének, hogy felajánlásaik-
kal, közreműködésükkel tovább emelték
az esemény színvonalát.

Harangozó Edit
Tiszatáj Közalapítvány

Finom étkek főttek.

Közhasznúsági jelentés a Kazinczy Gyermekei Alapítvány
(adószám: 18403604-1-05) 2014. évi működéséről.
Áthozat: 1.022.094 Ft.
Bevétel: adó 1%, 1.248.198 Ft.
Kiadás: 1.509.690 Ft.
Átvitt pénzösszeg: 760.602 Ft.
Az alapítvány a felhasznált összeget a Kazinczy Ferenc Re-
formátus Általános Iskola felszereltségének javítására fordí-
totta.

Kuratórium

Tintagombára ne tintázz!

Környékünk gombáiról
Talán nem csak nekem új-
donság, de a gombafélék nem
növények, nem állatok - a
gomba az egy külön országot
jelent az élőlények világában.

Többek között ezt is megtudhattuk az el-
múlt héten dr. Kákóczki Balázs figyelem-
felkeltő előadásából, melyet az „Egyél
másképp, legyél másképp” című sorozat
részeként tartott a Hamvas Béla Városi
Könyvtárban.
- A növény fotoszintetizál - mondta az elő-
adó -, a gomba lebont. Az állat szájon át
táplálkozik, a gomba az egész testfelüle-
tén veszi fel a tápanyagot. Hozzávetőle-
gesen 100-120 ezer gombafajt ismerünk,
de számuk legalább 300-400 ezerre te-
hető. A gomba vázanyaga kitin, ami a
tönkben található, sokaknál ez az anyag
okoz rosszullétet. Ezért fogyasztás előtt
távolítsuk el a tönköt, így sok esetben
megelőzhetjük a gombafogyasztás kelle-
metlen következményeit.
A gombáknak a táplálkozásban és a gyó-
gyításban is szerepük van. Nagy fehérje-
tartalmuk miatt a halfélékkel egyenértékű
az étkezésre gyakorolt hatásuk, zsírtartal-
muk igen alacsony, és számtalan vitamint,
nyomelemet tartalmaznak. Segítik az e-
mésztést, erősítik az immunrendszert, s
egyes gyógygombák, például a Tiszaúj-
város környékén is fellelhető téli fülőke,
bizonyítottan csökkenti a rák kialakulásá-
nak kockázatát.

- A környékünkön megtalálható gomba-
fajtákból állítottam össze az előadásomat
- mondta a gombaszakértő -, s szeretném
segíteni a célzott gombaszedést. Nem ér-
demes felkészületlenül útnak indulni, mert
akkor csak csalódásban lehet részünk. A
gyilkos galóca például, melynek okkeres-
zöldes kalapja és bocskora van, a tölgyfa
gyökeréhez kapcsolódik. Még sütve-főzve
is rendkívül mérgező. Az ízletes csiperke
a mezőcsáti, az újtikosi legelőkön talál-
ható meg nagy számban, az ízletes kucs-
magomba a ligeteket, az ízletes rizike a
lucfenyők közelségét kedveli leginkább.
A júdásfül gomba ártéri erdőkben, bodza-

fán nő, véralvadásgátló hatásáról ismert.
A kerti tintagomba az avart szereti, s tudni
kell róla, hogy alkohollal együtt fogyaszt-
va mérgező. Alkohol nélkül azonban tel-
jesen ártalmatlan. A lepketaplóból méreg-
telenítő, immunerősítő teafőzet készíthető,
a lila tönkű pereszke pedig - mely a kör-
nyék leggyakoribb faja - pörköltnek igen
kiváló.
A rendkívül érdekes előadás végén a részt-
vevők kérdezhettek is, sőt dr. Kákóczki
Balázs felajánlotta, ha van rá igény, szíve-
sen vállalkozik arra, hogy szervezett gom-
básztúrákat vezessen.

T. M.

Dr. Kákóczki Balázs szervezett gombásztúrák vezetését is vállalja.
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Egyszerű és komoly műszaki tartalmú modellek is szerepel-
tek a bemutatón.

Fogadalmat tettek

Május 17-én a tiszaújvárosi református gyülekezetben hét fiatal
tett konfirmációi fogadalmat.Bessenyei Tímea Bella, Garbacz
Dávid, Kassai Tamás, Kutas Eszter, Ortó Krisztina Mónika,
Porubjánszki Zsanett és Szabó Lili először pünkösdkor vettek
részt úrvacsoraosztáson.

kronika@tiszatv.hu

Sikeres Bendegúzok
A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola diákjai nagy sikerrel
szerepeltek a Bendegúz Országos Tanulmá-
nyi Verseny megyei fordulóján, melyet áp-
rilis 17-én rendeztek meg Miskolcon. A
versenyen az alábbi eredmények születtek.

Matematika
1. évfolyam: 2. Görömbei Levente 1/5.
(Széchenyi I. Iskola, felkészítő tanár: Szendi
Adrienn), 4. Veres Zalán 1/5. (Széchenyi I.
Iskola, felkészítő tanár: Szendi Adrienn), 6.
Herczeg Olivér 1/4. (Széchenyi I. Iskola, fel-
készítő tanár: Kiss Piroska), 7. Tomozi Zoé
Laura 1/4. (Széchenyi I. Iskola, felkészítő
tanár: Kiss Piroska), 10. Böcsödi Péter 1/5.
(Széchenyi I. Iskola, felkészítő tanár: Szendi
Adrienn). 2. évfolyam: 1. Cziáky Ádám 2/5.
(Széchenyi I. Iskola, felkészítő tanár: Ivá-
nyiné Burai Éva), 4. Tóth Attila 2/6.
(Széchenyi I. Iskola, felkészítő tanár: Kovács
Emese), 6. Szabó Panna 2/5. (Széchenyi I.
Iskola, felkészítő tanár: Iványiné Burai Éva);
8. Elek Mátyás 2/4. (Széchenyi I. Iskola, fel-
készítő tanár: Rácz Zita), 9. Veréb Ádám 2/6.
(Széchenyi I. Iskola, felkészítő tanár: Kovács
Emese), 10. Görömbei Norbert 2/6. (Széche-
nyi I. Iskola, felkészítő tanár: Kovács
Emese). 3. évfolyam: 3. Fülöp Kende 3/6.
(Széchenyi I. Iskola, felkészítő tanár: Kéki
Zoltánné), 4. Erdei Bálint Máté 3/6.
(Széchenyi I Iskola, felkészítő tanár: Kéki

Zoltánné), 10. Szabados Balázs 3/7. (Széche-
nyi I Iskola, felkészítő tanár: Zolnai Éva). 4.
évfolyam: 3. Suszter Roland 4/9. (Széchenyi
I. Iskola, felkészítő tanár: Majoriné Veres
Éva). 5. évfolyam: 4. Gyivák Bálint Zsombor
5/7. (Széchenyi I. Iskola, felkészítő tanár:
Hevesiné Cserés Margit). 6. évfolyam:1.
Görömbei Rita 6/7. (Széchenyi I. Iskola, fel-
készítő tanár: Dózsa Imre), 2. Hegedűs Ka-
milla 6/7. (Széchenyi I. Iskola, felkészítő
tanár: Dózsa Imre).

Anyanyelv
1. évfolyam: 1. Vámosi Réka 1/4. (Széchenyi
I. Iskola, felkészítő tanár: Kiss Piroska), 2.
Fülöp Kolos 1/5. (Széchenyi I. Iskola, felké-
szítő tanár: Szendi Adrienn). 3. évfolyam: 3.
Fülöp Kende 3/6. (Széchenyi I. Iskola, fel-
készítő tanár: Kéki Zoltánné), 4. Illyés Lara
3/7. (Széchenyi I. Iskola, felkészítő tanár:
Zolnai Éva). 4. évfolyam: 7. Vámosi Marcell
4/8.(Széchenyi I. Iskola, felkészítő tanár:
Szabóné Tóth Irén), 8. Molnár Zalán 4/8.
(Széchenyi I. Iskola, felkészítő tanár: Sza-
bóné Tóth Irén), 9. Szénégető Gerda 4/9.
(Széchenyi I. Iskola, felkészítő tanár: Ma-
joriné Veres Éva). 5. évfolyam: 4. Gyivák
Bálint Zsombor 5/7. (Széchenyi I. Iskola, fel-
készítő tanár: Réthi Zoltánné).

Környezetismeret
1. évfolyam: 1. Tóth-Bajusz Márton Mihály
1/5. (Széchenyi I. Iskola, felkészítő tanár:

Béke Magdolna), 2. Herczeg Olivér 1/4.
(Széchenyi I. Iskola, felkészítő tanár: Kiss
Piroska). 2. évfolyam: 1. Boda Noémi 2/5.
(Széchenyi I. Iskola, felkészítő tanár: Vaj-
nárovics Tiborné), 4. Hajdu Panna 2/6.
(Széchenyi I. Iskola, felkészítő tanár: Kovács
Emese), 5. Virág Mara 2/5.(Széchenyi I. Is-
kola, felkészítő tanár: Vajnárovics Tiborné).
3. évfolyam: 1. Görömbei Dávid 3/6.
(Széchenyi I. Iskola, felkészítő tanár:
Fábiánné Kobezda Éva), 3. Macz Benedek
János 3/8. (Széchenyi I. Iskola, felkészítő
tanár: Bacsóné Bajzáth Éva). 4. évfolyam: 1.
Drótos Soma 4/8. (Széchenyi I. Iskola, fel-
készítő tanár: Héja Lajosné és Szabóné Tóth
Irén), 2. Dargai Alex 4/8. (Széchenyi I. Is-
kola, felkészítő tanár: Héja Lajosné és
Szabóné Tóth Irén), 4. Pásztor Máté Krisz-
tián 4/8. (Széchenyi I. Iskola, felkészítő tanár:
Héja Lajosné és Szabóné Tóth Irén), 7.
Fedák Zsombor 4/7. (Széchenyi I. Iskola, fel-
készítő tanár: Petrikné Kiss Edina). 5. évfo-
lyam: 1. Gyivák Bálint Zsombor 5/7.
(Széchenyi I. Iskola, felkészítő tanár: Böcsö-
diné Hadházi Anikó).

Angol nyelv
6. évfolyam: 4. Görömbei Rita 6/7.
(Széchenyi I. Iskola, felkészítő tanár:
Ruzsányi Éva).

Hok Csaba
intézményvezető

Modellezés

Játékos nap a mezőn

Ragyogó napsütéses időben hatodik alkalommal tartotta meg a
Borsodi RC Modell Fórum egyesülete a Sajóörösi RC modellező
napot. A Tiszaújváros és Sajóörös határában kialakított verseny-
pályán délelőtt 10 órától késő délutánig mutatták be tudásukat
az ország számos területéről érkezett modellezők. Az érdeklő-
dők közelről ismerkedhettek meg és láthatták a légi és földi be-
mutatókon a különböző kategóriájú és nagyságú repülő-,
helikopter-, quadrokopter- és autó- modelleket. A rendezők a
gyerekekre is gondoltak, többek között arcfestéssel, repülőmo-
dellről cukorszórással szórakoztatták őket.

Elsőáldozás
pünkösd vasárnapján

Május 24-én a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Temp-
lomban 44 gyermek vette magához először az Oltáriszentséget.
Dr. Mata István atya szavait idézve, bízunk abban, hogy ez a nap
lesz életük egyik legszebb napja.

Gál Benjáminné igazgató
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Iskolai pünkösdölő
„Áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje,
Mindent egészséggel látogató ege,
Hosszú úton járókat könnyebbítő szele.”
Balassi Bálint sorait idézte együtt zengve
az ötven első osztályos kisdiák május 22-
én délután a Hunyadi Mátyás Iskola aulá-
jában. A hagyományőrző pünkösdölésre
az idén 16. alkalommal került sor; először
az 1/1. és 1/2. osztályos gyerekek mutatták
be a pünkösdi népszokásokat felelevenítő
színes, hangulatos műsorukat, majd isko-
lánk hagyománya szerint az alsó tagoza-
tos napközisek akadályversenyen vettek
részt. Öt állomáson kellett próbákat telje-
síteni: volt kötélhajtás, karikadobálás, ug-
rálás, lóverseny, rönkgurítás. Ezeken az
ügyességi feladatokon mindenki a legjobb
tudását és erejét bevetve küzdött a királyi
korona elnyeréséért.
Az első és második évfolyamon az össze-
sített pontozás alapján a pünkösdi király-
kisasszony Firtkó Réka 1/2. osztályos
kislány, a pünkösdi király Eckert Tamás,

aki szintén az 1/2. osztály tanulója.
A harmadik és negyedik évfolyam ered-
ménye alapján Hegedűs Lara 4/1. osztá-
lyos és Urbán Ádám 3/1. osztályos gye-
rekek viselhették a pünkösdi koronát

három napon keresztül, élvezve a nyerte-
seknek járó kiváltságot.
Gratulálunk nekik!

Tompa Klára
szervező tanár

Pünkösdi népszokások az aulában.

A flashmob magyar jelentése villámcsődület. Emberek előre
szervezett csoportosulását jelenti, amely hirtelen jön létre vala-
milyen nyilvános helyen, a résztvevők valami szokatlant csi-
nálnak, majd a csoportosulás ugyanolyan hirtelen feloszlik,
ahogy megalakult. Célja a figyelemfelkeltés, a hétköznapi em-
berek elgondolkodtatása.
Ilyen rendezvényt szerveztek az erőszak és agresszió ellen a Ti-
szaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában
május 21-én 14.00 órától.
A „villámcsődület” két helyszínen gyűlt össze.
Az előre megbeszélt időpontban a Hunyadi Mátyás Iskola ud-
varán lelkes diákok és pedagógusok sokasága vonult fel és egy
élőképpel megjelenítették a béke jelét.
Ezzel egy időben a Széchenyi István Iskola udvarán is össze-
gyűltek a vállalkozó kedvű tanulók és nevelők, és egy közös
tánccal demonstráltak az erőszak ellen.
A TÁMOP 3.1.4. B-13 „Köznevelés az iskolában” projekt Part-
nerség és hálózatosodás modul által támogatott villámrendez-
vények lebonyolítását Bozsik Csilla és Hok Csabáné koordi-
nálta, a Széchenyi István Iskola táncos koreográfiáját összeál-
lította és betanította Rácz Cintia 7/7. és Hímer Dorina 8/8. osz-
tályos tanuló.

Hok Csaba intézményvezető

Flashmob az ikolában

Villámcsődület
az erőszak ellen

Gyermeknapi bejárás

A hétvégére már jó időt jósolnak, így remélhetőleg az időjárás
nem zavarja meg a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőben a
gyermeknapi programokat. A szervezők mindenesetre kilenc
nappal a rendezvény előtt bejárták a tervezett helyszíneket.
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Emlékeim szerint a Budapesti Nemzetközi Vásár annak
idején mesze nem csak viszonteladóknak szólt. Gyerek-
ként ki-kilátogattunk (ha éppen Pesten jártunk), mert jó
programok voltak, és egész nap „el lehetett lenni”. A
rendezvény fontosságát azonban nem ez mutatja. A kor
sikercégei és termékeik rendre itt mutatkoztak be ország,
s világ előtt. Így volt ez 1970-ben is.
A Borsodi Vegyész 1970. május 29-i számában részle-
tesen taglalta a megye vegyipari vállalatainak BNV-s
szerepvállalását, köztük természetesen a TVK-ét is.
„Mit láthatnak az érdeklődők? Mindenekelőtt a vállalat
hagyományos termékeit: az öt és ötven kilós műanyag
zsákokba csomagolt nitrogénműtrágyát, illetve karba-
midot, a Lakkfesték- és Műgyantagyár termékeit.”
De akkor mit keresett egy NSU típusú autó a TVK pa-
vilonjánál? Nem fogott egy máig ismeretlen kísérletbe
a cég, hanem ezzel az autóval, pontosabban fényezé-
sével bizonyította mennyire fejlett technológiát képvi-
selnek a festékgyár termékei. Erről Huszár Andor
nyilatkozott a lapnak.
„Ezúttal mutatjuk be a szakembereknek és a látogatók-
nak a Lesonal cég licence alapján készített elektro-
foretikus festéket, melynek gyártását ebben az évben
megkezdtük. Széles körű alkalmazását, illetve felhaszná-
lását a pavilon előtt kiállított NSU személygépkocsin, a

Dunaújvárosi Radiátorgyár és a Borsodnádasdi Lemez-
gyár termékein mutatjuk be.”
Hogy mennyire értékelték magasan akkoriban többek
között ezeket a fejlesztéseket, jelzi az is, hogy több mi-
niszter és miniszterhelyettes is megnézte a cég kiállítá-
sát. Ami azonban ennél is fontosabb, rengeteg meg-
rendelést kapott a TVK az első napokban és nem csak
hazai, hanem külföldi cégektől is. A legkedveltebb ter-
mék pedig - kiállított autó ide, kiállított autó oda -, a
műanyagzsák volt.
A jövő héten ismét szemlézgetünk!

borza

BNV
45 éve történt

A Tisza TV műsora

Május 28. csütörtök

10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: a szerdai adás ismétlése: Héthatár, a Tisza Tv hírmű-

sora: Lakossági fórum - Strandnyitány - Pro Urbe Klub - Kö-
zeleg a gyermeknap - Nyitott kapuk - Sportfesztivál

előkészületek - Halra magyar! - Drogmaraton - Az élet labi-
rintusa

Hétről-Hétre magazinműsor: Tavaszi fesztivál: Miénk a tér!,
Horgas-Falusi koncert, Óz varázslatában - Országos Patika

Nap - Sport
Polgármesteri fogadóóra Bráz Györggyel

Egy hajóban, a Tisza TV havonta jelentkező vallási műsora
Utána: A képviselő-testületi ülés ismétlése

Június 3. szerda

18:00 Héthatár, a Tisza TV hírműsora: Vitaminok, allergia -
Ülés után -Ünnepi könyvhét - Tábormustra - Szociális nyári

étkeztetés - Gasztrofesztivál a szigeten
18:15 Hétről-hétre magazinműsor: Gyermek- és családi nap

- A jövő autója - Sport

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.
Városi Kiállítóterem
Kelemen Tamás, Pásztor Krisztián, Simon Tamás VILÁG-
KÉPEK című fotókiállítása. Látogatható június 12-ig, hét-
köznap 10.00-18.00 óra között.
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Vitanap
a Brassaiban

Május 18-án vitanapot rendeztünk a Tiszaújvárosi Brassai Sá-
muel Szakképző Iskolában. Az esemény a Demokratikus Ifjúsá-
gért Alapítvány segítségével jött létre.
Iskolánkban tavaly több disputás rendezvény is volt, ezt a ha-

gyományt akartuk folytatni. Az esemény célja az volt, hogy
közös ötletelésre hívjuk iskolánk diákjait azzal kapcsolatban,
hogy születési helyünk, családi körülményeink meghatározzák-
e a jövőnket?
Az egész iskolát próbáltuk megmozgatni, ezért szinte minden
osztályból részt vett néhány tanuló, összesen 33 diák. Mivel több-
ségük még nem gyakorlott a disputában, a nap első felében a di-
ákok játékos feladatok segítségével ismerkedhettek meg az
érvelés és a vitázás módszereivel. Először közösen, majd később
kisebb csoportokban gyűjtöttek érveket és ellenérveket a tétel-
mondat mellett. Mindenki elmondhatta a gondolatait, ötleteit.
Aztán kulturált keretek között, egymást meghallgatva megbe-
szélték a kialakult véleményeket, ellenvéleményeket és ezekre
reflektáltak. Az utolsó részben három, a témához kapcsolódó
vendéget hívtunk, akik kis csoportokban beszélgettek a diákok-
kal arról, hogy ki lehet-e törni, és ha igen, hogyan? Vendégeink
Rakusz Éva, Kiss Gergely és Pintér József voltak. Mindannyian
hamar megtalálták a hangot a diákokkal, akik érdeklődve hall-
gatták őket. A nap zárásaként mindenki elmondta, hogy hogyan
érezte magát, illetve milyen tapasztalatokkal megy haza. Diák-
jaink nagyon aktívan és jó kedvvel vettek részt a rendezvényen,
sokan ismét részt vennének hasonló eseményen. A szervezők
Kiss Éva és Murvai Erzsébet tanárnő voltak. brassaisok
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Drogprevenciós előadás
Május 19-én formabontó drog-
prevenciós előadáson vehet-
tek részt az Eötvös gimná-
zium tanulói a Derkovits Kul-
turális Központban.

Az előadást Klobusitzky György tartotta.
Szimpatikus és közvetlen előadó, aki nem-
rég ment nyugdíjba a Nemzetbiztonsági
Hivatal munkatársaként. Amikor megér-
keztünk a színházterembe, szólt a zene,
villogtak a fények, mintha csak egy disz-
kóba csöppentünk volna.
Az előadás aktualitások ismertetésével
kezdődött, mint például milyen esemé-
nyek zajlottak ezen a napon a történelem
során, majd a száz leggyakoribb kereszt-
név ismertetése került sorra, aztán egy hir-
telen váltás következett a diszkó balese-
tekre. Sajnos hazánkban minden hónap-
ban hallhatunk ilyen balesetekről, ame-
lyeket felelőtlen fiatalok okoznak azáltal,
hogy ittasan vezetnek. Elrettentés céljából
sokkoló képeket mutattak be nekünk, ösz-
szeroncsolt autókról, holttestekről, út
menti fejfákról. Többször elhangzott a fi-
gyelmeztetés, hogy véletlenül se üljünk be
ittas sofőr mellé!
Az előadás a drogok ismertetésével foly-
tatódott. Magyarországon a drogok fo-
galma alatt csak a kábítószereket értjük,
„nemzetközi nyelven” viszont minden
olyan szert, ami módosító hatással van az
emberi szervezetre, drognak nevezünk.
Megkülönböztetünk legális (kávé, tea,
energiaital, nyugtató) és illegális (kokain,

heroin, LSD, marihuána) drogokat. Egy
érdekes kísérlet képeit láthattuk arról,
hogy egy kábítószer hatása alatt lévő gra-
fikus művész hogyan rajzolja le a vele
szemben lévő orvost. A kísérlet 6 óra
hosszan tartott és óránként kellett papírra
vetnie, hogy mit lát. A harmadik órában a
portré felismerhetetlen kuszaság volt.
Ezzel bizonyították, hogy 6 óra kell ahhoz,
hogy a drog hatása elmúljon az emberi
szervezetből. Ezek után ismét visszake-
rültünk a diszkóhangulatba, a party-dro-
gok világába. Nemcsak akkor eshetünk
drogok áldozatává, ha önszántunkból fo-
gyasztjuk, sajnos egyre gyakrabban elő-

fordul, hogy belecsempészik az italainkba,
ezért nagyon fontos, hogy ne fogadjunk el
italt senkitől!
Ha nem költünk drogokra és cigarettára,
az árából gyönyörű helyekre juthatunk el,
kocsit vehetünk, motort, vagy bármit, amit
szeretnénk. Nagyon érdekes előadás volt
szerintem, ami 2 órára mindenki figyelmét
lekötötte. Nekem is az a véleményem,
hogy a drogok semmilyen problémára
nem nyújtanak megoldást, vigyázzatok
magatokra és ez jusson eszetekbe ott is, és
akkor is!

Soltész Luca Sára
9.H

Szólt a zene, villogtak a fények.

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 4. b osztálya egy hétre kiköl-
tözött a természetbe. Nem a munka elől menekültek el, hanem egy különös
helyszínen, Tokajban folytatták tanulmányaikat.
Erdei iskolában, felfedező módon, játékosan tanulva szereztek megannyi ér-

dekes ismeretet. Kihasználva a környék adottságait, megismerték a szőlőter-
mesztés és a borkészítés fortélyait. Kenuval fedezték fel a Bodrog-zug
vadregényes vizeit, s különleges madárvédelmi területeket jártak be. Elhajó-
káztak Szabolcsba, ahol az Árpád-kori földvár maradványain sétálva szívták
magukba a régmúlt dicső idők hangulatát, majd lovas kocsira ülve a Taktaköz
hagyományos állattartásába nyerhettek bepillantást. A Borostyán tanösvényen
jutottak fel a Kopasz-hegy csúcsára. Ez bizony fárasztó, de igen sok érdekes-
séget rejtő túra volt. Végül a boldogkői vár gyönyörű kilátásával, és egy jó han-
gulatú tábortűzzel búcsúztak az élménydús héttől. A lelkes kis csapatot Dózsa
Gyuláné, s az osztályfőnök, Papp Zsuzsanna istápolta egy héten át. Elárulom,
hogy már most sokaknak kedvet csináltak hasonló élmények megtapasztalásá-
hoz. Dorony Attiláné igazgató
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Erdő szélén házikó…
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Tiszaújváros-Óvárosban
2 és fél szobás, gázfűté-
ses, összkomfortos, régi

építésű családi ház
788 m2-es telekkel sür-

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

06-70/331-16-48
Tiszaújvárosban 2 szo-

bás, földszinti, műanyag
nyílászárós lakás sürgő-
sen 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.

Katasztrófavédelmi gyermeknap
Magyarországon 1931. óta ünneplik a gyermeknapot, ami azon túl, hogy
felhívja a figyelmet a gyermekek jogaira és helyzetükre, a világ sok orszá-
gában ünnepnap is. Idén május 31-én a BM OKF és annak területi, helyi
szervei katasztrófavédelmi gyermeknapot tartanak.
A program célja a gyermekek és általuk a családok biztonságkultúrájának
növelése, a hivatásos és önkéntes katasztrófavédelmi szervezetek minden-
napi tevékenységének és életének bemutatása, a Katasztrófavédelem Köz-
ponti Múzeumának és a katasztrófavédelmi közösségi szolgálatnak a
népszerűsítése.
A „Nyitott szertárkapuk” katasztrófavédelmi gyermeknap során a szervezeti
egységek nyílt napot tartanak a gyermekek részére. A nyílt nap során az ér-
deklődő gyermekeknek és családtagjaiknak a szervezeti egységek bemu-
tatják kiállításaikat, készenléti szereiket, különleges felszereléseiket,
betekintést engednek a tűzoltók napi feladatvégzésébe.
A rendezvény programja:
• a látogatók fogadása 10:00 és 16:00 között,
• a nap során több próbariasztás végrehajtása,
• a gyermekek, gyermekcsoportok folyamatos fogadása, szerek, laktanyák,
kiállítások bemutatása, igény szerint előadások tartása,
• a középiskolások figyelemének felhívása a katasztrófavédelemnél telje-
síthető közösségi szolgálatra.



A „nagy öreg” Sitku Ernő rutinja sokat számított a mindent
eldöntő negyedik negyedben.
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A Sportcentrum eseményei
Május 29- 30. péntek, szombat

AEGON Szakmai- és Sportnapok
Május 31. vasárnap

Labdarúgás
10.00 Bozsik torna U7, U9Műfüves edzőpálya

Június 2. kedd
MLSZ Grassroots „C” edzőképzés

Tárgyaló, műfüves edzőpálya

A Justitia Fuji-Yama SE tiszaújvárosi csoportjának valamennyi
induló versenyzője érmet szerzett a Mátészalkán megrendezett
IX. Mitsuya-Kai Hungary karate versenyen.
Eredmények:
Besenyei Sára (kata): 1. hely, Kanyó Máté (kata): 1 hely, Bese-
nyei Martin (kata): 2. hely, Somogyi Blanka (kata): 3. hely,
Kujbus Annabella (kata): 3.hely, (kumite) 2. hely, Mészáros
Tamás (kumite): 1. hely

A bajnokság harmadik he-
lyén tanyázó hatvaniakat fo-
gadta a TFCT az NB III-as
bajnokság 28. fordulójában.
A hazai együttes a tavaszi
szezon legjobb játékával ma-
gabiztosan győzte le ellenfe-
lét.

Termálfürdő FC Tiszaújváros - FC
Hatvan 3-0 (2-0)

Tiszaújváros: 250 néző, V.: Sipos (Csatári,
Pogonyi)
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs.-
Galambos (Czégel), Hajdu, Fodor, Molnár
F., Bussy, Polényi (Patalenszki), Kerekes,
Molnár L., Kovács Sz., Potyka (Tóth T.).
FC Hatvan: Gyulay-Mundi (Taliga), Ficsor,
Gyarmati, Ács, Kelemen (Czibolya), Székesi
(Bodnár), Illés, Sárközi, Katona, Szabó.
24. perc: Kovács Szilárd ellen szabályta-
lankodtak a 16-oson belül, a megítélt bün-
tetőt Kerekes a felső lécre vágta.
33. perc: Kovács Szilárd rövid labdave-
zetés után, 18 méterről kilőtte a bal felső
sarkot. 1-0
38. perc: Katona begyűjtötte második
sárga lapját, így a kiállítás sorsára jutott.
41. perc: Kovács Szilárd kilépett a védők
között és tizenkét méterről a jobb alsó sa-
rokba lőtt. 2-0
54. perc: Kerekes labdájával Potyka ira-
modott meg a jobb oldalon és 10 méterről
a kifutó kapus felett a hálóba emelt. 3-0

Ritkán látható remek játékkal rukkolt ki a
két csapat, a közönségszórakoztató 90
percben a tiszaújvárosiak ellen ezúttal
nem volt orvosságuk a hatvaniaknak.
Bocsi Zoltán, vezetőedző: Igazi csapat-
munkával, egy jól felkészített csapat ellen
megérdemelten tartottuk itthon a 3 pontot.
Híres Gábor, vezetőedző: Egy nagyon har-
cos Tiszaújvárossal kerültünk szembe,
igyekeztünk megállítani őket, de ez nem
sikerült, így megérdemelték a győzelmet.
A Magyar Labdarúgó Szövetség Verseny-
bizottsága a napokban meghozta határo-
zatát, mely alapján a Termálfürdő FC

Tiszaújváros megkapta az NB III-as
licenszet a 2015/2016-os bajnoki évre.
További eredmények
Cigánd - Veresegyház 2-0
Salgótarján - Hajdúböszörmény 0-3
Kisvárda - KBSC FC 2-0
Gyöngyös - Felsőtárkány 0-2
Budapest Honvéd - Nyírbátor 3-1
DVSC-DEAC - Jászberény 4-1
Következik a 29. forduló
2015.05.30., szombat, 18:00
Jászberény - Felsőtárkány
Hatvan - Putnok
KBSC FC - Tiszaújváros
Hajdúböszörmény - Kisvárda
Nyírbátor - Salgótarján
2015.05.31., vasárnap, 18:00
Veresegyház - Gyöngyös
DVSC-DEAC - Budapest Honvéd
Szabadnapos: Cigánd

Egyetlen pontocska

Gólokban gazdag mérkőzéseket játszottak
a TFCT utánpótlás csapatai. Sajnos a ti-
szaújvárosi fiatalok hálója rezdült sokszor,
így nem csoda, hogy csak egy pontra fu-
totta.
Az eredmények:
U21 B.A. Nyíregyháza - TFCT 8-0
U17 B.A. Nyíregyháza - TFCT 13-0
U15 TFCT - Egri SSE 3-3
U14 TFCT - Egri SSE 2-9

Kétpontos budapesti előnyt kellett ledolgoznia a Tiszaújvárosi
Temálfürdő-Phoenix KK csapatának, ahhoz, hogy a 2014-2015-
ös bajnoki évadban az NB I/B 15. helyét szerezze meg. Az NB
I/A csoportos MAFC második számú gárdája nem bizonyult
könnyű falatnak, de a negyedik negyedben nyújtott parádés já-
téknak köszönhetően 23 pontos különbséggel nyerte a találkozót
a Phoenix.
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK – MAFC II 85-62

(19-16, 12-15, 18-18, 36-13)
Tiszaújváros, 800 néző. V.: Sallai, Gergely, Zalai.
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK: Berta (5/3), Joó (-),
Varga Á. (12/9), Kilyen (12/12), Benőcs D. (10). Csere: Keresz-
tesi (3/3), Kóthay (17/15), Szeiberling (-), Sitku (15), Kovács Z.
(8), Kovács B. (3/3).
MAFC II: Vittay (12), Mohay (18), Csapai (7), Nikitin (7), Timkó
(15/3), Garai (3/3).
Három negyeden keresztül úgy tűnt, szoros végjátéka lesz a mér-
kőzésnek. A negyedik negyed azonban nem várt fordulatot ho-
zott, a Phoenix állva hagyta ellenfelét, pazar játékot produkálva
10 perc alatt leiskolázta az egyetemistákat. A mérkőzés után a
szurkolók Children of Distance koncerten ünnepelhették csapa-
tuk kiváló eredményét.
Brunyánszky István, vezetőedző: Kicsit álmosan kezdtünk, ám
hűen a Phoenixhez, várva a szurkolók biztatását, a tűzmadár a
második félidőben feltámadt, s ezzel elértük a 15. helyet.
Gratulálok a csapat szezonbeli teljesítményéhez, huszonnyolc
mérkőzésből tizenhatszor győztesen hagytuk el a pályát, ez min-
denképpen előremutató a jövőre nézve. Köszönjük a tiszaújvárosi
közönség egész éves munkáját, a következő bajnokságban is
mindent megteszünk azért, hogy fájdalmasra tapsolhassák a te-
nyerüket.

Tízedik klubcsapat bajnoki cí-
mét harcolta ki hazai környe-
zetben a TVK-Mali Triatlon
Klub elit felnőtt férfi csa-
pata.

A XXIV. Fortrex Tisza Triatlon második
versenynapján, a sprint távú kiemelt rang-
lista verseny női abszolút értékelésében az
első éves ifjúsági Putnóczki Dorka ezüst-
érme volt a legjobb hazai eredmény.
Soha nem látott létszámban sorakoztak fel
hazánk klubcsapatai Tiszaújvárosban, a
XXIV. Fortrex Tisza Triatlon május 23-i,
első versenynapján, hogy eldöntsék az or-
szágos bajnoki érmek sorsát. A Gyógy- és
Strandfürdő területén kialakított verseny-
központban 135 egység regisztrált.

A Mali a legelitebb

A legnagyobb izgalommal várt elit férfiak
versengésében az volt a kérdés, hogy az
eddigi kilencszeres bajnok, a Hankó Dá-
viddal, Dévay Márkkal, Lehmann Ben-
cével, Balogh Bencével és Marton Előd-
del felálló TVK-Mali TK egysége foly-
tatja-e azt a tendenciát, mely szerint 2012-
től - ekkor a negyedik helyen zártak -
évente előrébb lépnek egy-egy pozíciót.
Nos, az első versenyszámban, a 750 mé-
teres úszásban még semmi dőlt el, hiszen
a PSN Zrt. Pécs, a házigazdák és a Dr.
Bátorfi Agria TK fél percen belüli időt tel-
jesített.
A 20 km-es kerékpározás felénél már a
TVK-Mali TK ötöse állt a legjobban. A
kétkörös, 5 km-es futás fordulójánál az ül-
dözők nem tudtak közelíteni az élen hala-
dókhoz, így a helyi sportbarátok már
bizakodhattak a sikerben. A TVK-sok
végig bírták az általuk diktált erős tempót
és közel egy perces előnnyel - nyolc év
„böjt” után - megnyerték tizedik aranyu-
kat is. A tavalyi tiszaújvárosi világkupán
bronzérmes ifj. Faldum Gábort nélkülöző
címvédő Mogyi SE jól hajrázott, ami
ezüstöt ért, míg az egriek bronzéremmel
térhettek haza.
Az elit hölgyeknél egyértelműbb volt a

szituáció, a 2014-es bajnok UNIQA Team
Újbuda három emberrel is rajt-cél győzel-
met aratott. A második helyet a pécsiek ér-
demelték ki, míg a dobogó harmadik
fokára a kistarcsaiak állhattak fel.
A felnőtt nők versengésében is tiszaújvá-
rosi sikernek örülhettek a sportbarátok.
Szabolcsi Fruzsina, a szülés után nemré-
giben visszatért Szakály Zsuzsanna, és a
nemrégiben egyetemi-főiskolai országos
bajnokságot nyert Szakály Zsófia alkotta
trió közel kétperces előnnyel utasította
maga mögé a második újbudaiakat, mint-
egy héttel a bronzérmes ELTE csapatát.
A rendező TVK-Mali TK egységei közül a
szenior férfiak, az utánpótlás 2. korcso-
portos fiúk és leányok és az utánpótlás 1.
korcsoportos leányok is dobogóra állhat-
tak.

Putnóczki Dorka
bravúr-ezüstje

A vasárnapi folytatásában mintegy 800
sportoló regisztrált az egyéni versenyekre.
A program a különböző utánpótlás és sze-
nior korcsoportok csatározásaival indult,
majd a III. Paratriatlon Országos Bajnok-
ság résztvevői döntötték el a helyezések
sorsát.
Az elit, junior és ifjúsági nők egyszerre
rajtoltak el. A még csak első éves ifjúsági

Putnóczki Dorka az alig 9 perc alatt telje-
sített 750 méteres úszás után elsőként jött
ki a medencéből, londoni olimpikonunk,
a budaörsieket erősítő Kovács Zsófia bő
egy perccel elmaradva a negyedik pozíci-
óban volt ekkor. A 20 km-es kerékpározás
során egy ötös boly verődött össze, mely-
ben az említett két versenyző mellett
Fuchs Dóra, Zelovics Dóra és Mester
Dóra követelt helyet magának. Az 5 km-es
futás fordítójánál Kovács már meggyőző,
mintegy százméteres előnnyel haladt az
abszolút elsőség felé. Mögötte a tiszaúj-
városi színeket képviselő korosztályos vá-
logatott Putnóczki futott, aki a verseny
ezen szakaszában szintén komoly fölényt
harcolt ki, bebiztosítva magának a bravúr-
ként értékelhető, nagyon előkelő második
pozíciót. A még pénzdíjat érő abszolút
harmadik helyet az újbudai Fuchs Dóra ér-
demelte ki.
A férfiaknál a junior Dévay Márk úszta a
nap legjobbját, a 750 méteren elért 8:46
perces idejét senki sem múlta felül. Az
első bringakörben összeverődött egy 13
tagú boly, kilenc elit és négy junior kate-
góriás sportolóval. A második váltásig az
élen nem változott a helyzet, ez a csoport
egyszerre ért vissza a váltóhelyre, ahol a
junior Európa-kupa győztes, pécsi színek-
ben indult Bicsák Bence vitte a prímet. Az
5 km futás felénél, amikor a Gyógy- és
Strandfürdő területén megfordultak a ver-
senyzők, Bicsák haladt az élen, aki a hát-
ralevő kilométereken feljebb kapcsolt még
egy fokozatot és fölényesnek mondható
győzelmet aratott. A férfiaknál az első hat
helyezett kapott pénzdíjat, így az ered-
ményhirdetésnél Dévay Márkot és
Lehmann Bencét is a pódiumra szólítot-
ták.
Az utóbbi évek gyakorlatához hűen, a ne-
vezési díjból minden csapat 500 Ft-tal,
minden egyéni induló 200 Ft-tal segítette
Benedek Lászlónak, a TVK-Mali TK
2010-ben közlekedési balesetet szenvedett
sportolójának a rehabilitációját.
(A részletes eredményeket a www.evo-
chip.hu oldalon lehet megtalálni.)

Labdarúgás

Három a Hatvan hálójában

Kovács Szilárd gólöröme. A csatár két-
szer talált az ellenfél hálójába és egy ti-
zenegyest is kiharcolt.

Triatlon

Tizedszer bajnok a TVK-Mali
Kosárlabda

Minden jó,
ha jó a vége

Karate

Éremgyűjtés
Mátészalkán

Asztalitenisz

Ranglistás pontok
Először indultak a TSC újonc asztalitenisz versenyzői pontszerző
ranglista versenyen az újonc OB. Az erős mezőnyben a legjobb
eredményt Fónagy-Árva Péter érte el, aki 10 éves létére az U11-
es korosztályban a legjobb 16 közé, az U13-asok között pedig a
legjobb 32-be jutott. Köllő Ábel az U11-eseknél a legjobb 32-be
verekedte magát, és Gyuricskó Adriánnal együtt az U13-asok kö-
zött is értékes győzelmeket arattak csoportjukban. A tiszaújvá-
rosiak így megszerezték első országos ranglista pontjaikat. Ezt
követően Budapesten is sikeresen szerepeltek az Asztalitenisz
Egyetem SE által rendezett utánpótlás versenyen.
U9: 1. Fónagy-Árva Péter, 2. Köllő Ábel, 5. Fónagy-Árva Zsófia,
6. Köllő Csenge, U11: 1. Fónagy-Árva Péter, 3. Köllő Ábel, U15
páros: 3. Fónagy-Árva Péter - Köllő Ábel.

Az elit férfiak győztes befutó tiszaújvárosi
triója a célban.
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