Pedagógusnap

Idén a tiszaújvárosi oktatási intézmények közül elsőként a Tiszaújvárosi Eötvös József
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
tanári karát köszöntötték.
/7. oldal

Beszámolódömping, támogatások

A „beszámolók napjának” bizonyult május 28-a Tiszaújváros képviselőtestülete számára. A grémium ugyanis négy terület 2014. évi tevékenységéről tárgyalt. A képviselők új rendeletet fogadtak el az első lakáshoz jutók
támogatásáról, egyebek mellett újra bevezetve a vissza nem térítendő támogatási formát.
/3. oldal

Gyermeknap

Hagyomány már Tiszaújvárosban
a Játék és Egészség, Gyermek- és
Családi Nap elnevezésű program,
melyet idén is nagy érdeklődés
mellett rendeztek meg a Gyógy- és
Strandfürdőben.
/8. oldal
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Új védjegy a termálnak

Négycsillagos a gyógy- és strandfürdő

Költözik az okmányiroda

Tisztelt Ügyfeleink!
A Tiszaújvárosi Járási Hivatal Okmányirodai Osztálya
2015. június 8-án (hétfőn) 8,00-12,00 és 13,00-16,00 óráig
hosszabbított ügyfélfogadást tart.
Június 9-10-11-én költözés miatt
ZÁRVA!
Az ezekre a napokra időpontfoglalással rendelkező ügyfeleket
kérjük, hogy új időpont egyeztetése miatt vegyék fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal (49/548-023 vagy 548-061)
2015. június 12-én (pénteken) 08,00 órától ügyfélfogadás az
új helyszínen: TISZA ÚT 2/A. szám alatt. (használtcikk piactérrel szemben)
Ezt követően az ügyfélfogadás a megszokott rendben zajlik.
B-A-Z Megyei Kormányhivatal
Tiszaújvárosi Járási Hivatala

Beregszászi köszönet

Ingyenes strandolás volt az önkormányzat „bónusz” gyermeknapi ajándéka. Tanítás helyett az immáron négycsillagos fürdőben tölthették el a hét első napját az általános iskolások.

Négycsillagos minősítést ért el
a Tiszaújvárosi Gyógy- és
Strandfürdő. Az új védjegyet
a Magyar Fürdőszövetség május 20-án megtartott közgyűlésén adta át Ruszinkó Ádám
helyettes államtitkár.
A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Fürdőszövetség 2010-ben kezdte el a
fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszerének kidolgozását. Az állami védjegyrend-

szerbe illeszkedő új fürdő-védjegy a fürdőszövetség korábbi minősítési rendszerének
a továbbfejlesztése. A minősítési rendszer
a fürdőüzemeltetés szakmai szempontjai
mellett turisztikai kritériumokat is vizsgál,
támpontot adva a fürdők kínálatában való
eligazodáshoz. Egyrészt megkülönbözteti
az uszodákat, a gyógy-, a wellness, az élmény- és a strandfürdőket egymástól, másrészt a szolgáltatás színvonaláról is képet
ad a vendégek számára.

A Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő
korábbi minősítése 2013 augusztusában
járt le, augusztus 29-én történt meg mind
a gyógyfürdő, mind a strandfürdő újraminősítése - már az új szempontrendszer
alapján. Mivel a Nemzetgazdasági Minisztérium az idén fogadta el az új védjegyrendszert, így mostantól hivatalos a
gyógy- és a strandfürdő négycsillagos minősítése.

Gasztrokultúra a szigeten

Halat, vadat, s mi jó falat...

Napra pontosan egy hónap
van hátra a Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztiválig.
A területrendezés folyamatos, csakúgy,
mint a szervezők közötti egyeztetések, bejárások. A programok gasztronómiai szeletét Tógyer Gyula gondozza, akinek már
évtizedes tapasztalata van e téren, no és a
főzésben is.
- Szabadtéren készül majd minden étkünk.
Lesz halászlé, grillcsülök, sült keszeg, pontyszelet, sertéspörkölt, egészben sült malacok,
csak néhány a sok ínycsiklandozó finomság
közül, amiket kínálunk majd - mondja
Tógyer Gyula, a Sziget Csárda tulajdonosa.
- De érkezik még két másik vendéglátós is

Egerből és Debrecenből, ők más jellegű étkekkel várják majd a szigetre látogatókat.
Akik a versenyen indulnak, azok is többféle
étellel próbálkozhatnak. Mivel elég nehéz
beszerezni a halat és drágult is, ezért idén
még nagyobb hangsúlyt kapnak a tájjellegű
ételek. Mindenkinek az ízlésére, fantáziájára, főzőtudományára bízzuk a versenyétel
elkészítését. Versenyzők már most jelentkeztek, Bajától Záhonyig érkeznek vendégek, de már külföldről, négy országból is
jelezték, hogy részt vesznek a fesztiválon.
A programokat a Derkovits Kulturális Központ szervezi. A hagyományok szerint lesz
állatsimogató, lovagoltatás, de tervezünk
egy látványos huszárbemutatót is.

Lesz mit enni.

Tisztelt Bráz György Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!
Köszönetemet fejezem ki Önnek és Tiszaújváros mélyen tisztelt
Képviselő-testületének, hogy ezekben a nehéz időkben is azonosulnak céljainkkal, elképzeléseinkkel, valamint a figyelmességért és az önzetlen segítségért, amivel Beregszász magyar
nemzetiségű polgárainak érdekeit szem előtt tartva támogatták
városunkat. Beregszász magyarországi testvérvárosai közül a
Tiszaújvárossal való baráti és testvérvárosi kapcsolata kiemelkedően a legszorosabb és egyben a leggyümölcsözőbb is.
Városuk az elmúlt években nagyban hozzájárult ahhoz, hogy támogatásaik révén az egykoron híres beregszászi labdarúgás újra
felemelkedjen, hogy a magyar családok mindennapjai komfortosabbá váljanak és nem utolsó sorban iskoláink diákjai felejthetetlen élményekkel gazdagodjanak.
Ezúton szeretném megköszönni Önöknek a lehetőséget, hogy egy
40 fős beregszászi diákcsoport újfent Tiszaújváros vendégszeretetét élvezhette. Az általános iskolás tanulók - köztük olyanok is,
akik most először jártak Magyarországon - kísérőikkel együtt egy
tartalmas és felejthetetlen napot töltöttek el városukban.
Köszönetemet szeretném kifejezni a csoport házigazdáinak,
Dorony Attilánénak a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola igazgatónőjének és munkatársainak az áldozatos és színvonalas szervezőmunkájukért.
Bízom benne, hogy ez a szilárd alapokon nyugvó, szoros, baráti
és testvérvárosi viszony a továbbiakban is, hasonlóan a mostanihoz, erős marad.
Kívánok Önnek, a mélyen tisztelt Képviselő-testületnek és
Tiszaújváros minden jószándékú polgárának erőt, egészséget,
sok sikert és kitartást a mindennapokhoz.
Tisztelettel:
Babják Zoltán
Beregszász Megyei Jogú Város polgármestere

Sokféle
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Táblát döntött

Segített a térﬁgyelő kamera

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság két
járőre május 25-én 7 óra 35 perckor a kapitányság udvarán tartózkodott, amikor a
Huszár Andor út felől fékcsikorgásra és
hangos csattanásra lettek figyelmesek. A
rendőrök a zaj irányába indultak és a nyomok alapján rekonstruálták, hogy a közelben egy közúti közlekedési táblát kidöntött egy jármű, majd a betonoszlopnak ütközve állt meg. Az egyenruhások a helyszínen friss féknyomot és keréknyomokat
rögzítettek, az utcán azonban már nem tartózkodott senki.
Az adatgyűjtés során az egyenruhások
meghallgatták a kapitányság fegyveres
biztonsági őrét, aki elmondta, hogy hallotta a csattanást, majd egy Ford típusú
személygépkocsit látott elhaladni az objektum előtt.
A kapitányságon elhelyezett térfigyelő
rendszerben a járőrök visszaellenőrizték
az érintett útszakasz forgalmát, majd egy
nem sokkal korábban arra elhaladó autó
rendszámát az adattárban leellenőrizve

A helyszín és a jármű.

rövid időn belül eljutottak a baleset okozójához.
N. Péter 19 éves helyi lakos elismerte felelősségét és azt, hogy gépjárművét a baleset időpontjában ő vezette. Az ügyben a

biztonsági övét nem használó, anyagi kárral járó balesetet okozó férfival szemben
a rendőrök közigazgatási bírságot szabtak
ki.
B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság

2015. június 4.

Gyógyszertári ügyelet

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot június 7-ig (vasárnapig) a Tisza
Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.,: 20/400-1952), majd június
8-tól (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11.,
tel.: 49/340-052) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
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
-

Ülnökök esküje

Lebukott a kútnál

A szolgálaton kívüli körzeti megbízott egy
tiszaújvárosi benzinkúton felismerte azt a
körözött férfit, akivel szemben elfogatóparancs volt érvényben.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályának körzeti megbízottja egy

helyi üzemanyagtöltő állomáson május 25én 19 óra 20 perckor figyelmes lett egy férfire, akivel szemben emlékezete szerint
korábban körözést adtak ki. A szabadidejét
töltő körzeti megbízott azonnal értesítette
kollégáit. A szolgálatban lévő járőrök ellen-

A Tiszaújvárosi Krónika
elérhetőségei:

Tel.: +36 49 341-755, +36 49 341-844.
Fax: +36 49 341-852
E-mail: kronika@tiszatv.hu

Gyermek

Ezzel a rejtvénnyel kezdődik júniusi
sorozatunk. A májusi megfejtéseket jú-

nius 8-ig várjuk, e-mailben a kroni-

ka@tiszatv.hu címre, vagy postai úton a
3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.
címre várjuk.

őrizték, majd elfogták és bűnügyi őrizetbe
vették, mivel R. János 35 éves mezőcsáti lakossal szemben a Győri Járásbíróság csalás
vétség elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt adott ki elfogatóparancsot.
B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság

Kerékpárjelölés

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a kerékpárjelölő program jelölési időpontja - a korábbi tájékoztatásnak megfelelően
- minden hónap első péntekje 10.00 óra és 12.00 óra között.
A következő időpont: 2015. Június 05. (péntek) 10.00 óra és
12.00 óra között lesz.
Helye: Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság (Tiszaújváros, Tisza
út 2.).
Kérjük, hozza magával személyigazolványát és lakcímkártyáját, kerékpárját, továbbá annak papírjait. Az utóbbiak hiányában a helyszínen kell nyilatkozni a tulajdonjogot illetően.
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

Ünnepélyes keretek közt vehették át megbízólevelüket és tették
le az esküt azok a bírósági ülnökök, akiket a képviselő-testület
választott meg.

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.

Egyházi hírek

Római katolikus

A szentmisék 18:30-kor, szombaton 18:30-kor, vasárnap délelőtt 11:00 órakor lesznek templomunkban.
Vasárnap (június 7.) Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe. Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően segítséget kérünk a sátrak
felállításához vasárnap reggel 7.00 órára. Kérjük a kedves híveket, hogy 1-1 csokor virággal fejezzük ki tiszteletünket a
szentségi Jézus iránt. A virágokat szintén 7.00 órára kérjük elhozni a templomba.
Első pénteken betegek áldoztatása.

Református

Csütörtökön Tiszaújvárosban 18:00 órától bibliaóra lesz. Pénteken 19:00 órától Tiszaszederkényben lesz istentisztelet. Vasárnap Tiszaszederkényben 10:00 órától, Tiszaújvárosban 11:00
órától lesz istentisztelet. 11:00 órától a városban az istentisztelet ideje alatt - az imaházban - gyermek istentiszteletet tartunk.

Görög katolikus

Csütörtökön és pénteken 8:00 Szent Liturgia, 17:00 vecsernye.
Szombaton 17:00 vecsernye. Vasárnap 7:00 utrenye, 8:30 Szent
Liturgia Sajóörösön, 9:30 Sajószögeden, 11:00 Tiszaújvárosban. 17:00 vecsernye. Hétfőn és kedden 17:30 vecsernye.
„Ne is figyeljetek a rosszra! Isten ölelésére figyeljetek, öleljétek át, és haladjatok tovább utatokon! Szenteljétek magatokat
Krisztusnak, szeressétek Krisztust, éberen éljetek!” (Áthoszi
Szent Porfíriosz atya)
Kirándulás Gödöllőre
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) sekrestyésnél és a paróchus atyánál lehet.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy

BRIEGER LAJOS

83 éves korában, 2015. május 29-én elhunyt. Hamvasztás
utáni búcsúztatása június 4-én, csütörtökön 11 órakor lesz
a tiszaszederkényi temetőben.
A gyászoló család
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Ülésezett az önkormányzat

Beszámolódömping, támogatások

A „beszámolók napjának” bizonyult május 28-a Tiszaújváros képviselő-testülete számára.

Bráz György polgármester az ülésen bejelentette,
hogy június elsejétől dr. Kardos András Tiszaújváros aljegyzője.

A grémium ugyanis négy terület 2014. évi tevékenységéről tárgyalt. A képviselők új rendeletet
fogadtak el az első lakáshoz jutók támogatásáról, egyebek mellett újra bevezetve a vissza nem
térítendő támogatási formát. A testület mintegy
40 millió forint sorsáról is határozott.

Humánszolgáltatás,
gyermekvédelem

Nyílt üléssel, szociális témák tárgyalásával kezdődött a tanácskozás. A testület elfogadta a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 2014.
évi tevékenységéről, valamint az önkormányzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló beszámolókat.
A humánszolgáltató központ, mint integrált intézmény, szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat, valamint szakosított szociális ellátásokat nyújt Tiszaújváros lakói számára.
Mégpedig színvonalasan, állapította meg a testület, amit a külső ellenőrzések visszajelzései is
igazolnak. Az intézmény valamennyi szakmai
egysége teljesíti a kötelező feladatait, továbbá
folyamatosan bővül az önként vállalt feladatok
köre, melyek megvalósításában egyre nagyobb
szerepet kapnak a pályázati források.
Az év folyamán nehézséget jelentett, hogy bizonyos időszakban létszámhiány miatt a házi
segítségnyújtás területén az intézmény csak
részben tudta kielégíteni az igényeket. Idén
március elsejétől egy fővel bővült a létszám, így
ez a probléma megoldódott.
Az Ezüsthíd Gondozóházban a férőhellyel van
gond, általában hosszabb-rövidebb ideig várakozni kell az ellátásra. Az önkormányzat éppen
ezért tervezi az intézményegység bővítését.
Poropatich Péter, az intézmény vezetője beszámolójában az említettek mellett jelezte az ebéd
házhoz-szállítás kapacitásának, továbbá a hajléktalan ellátórendszer bővítésének szükségességét is.
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló beszámoló megállapítása szerint a településen élő gyermekek védelme érdekében az önkormányzat pénzbeli és termé-

A sportpályák felújítására 5 millió forint a keret.

szetbeni ellátások széleskörű rendszerét biztosítja. Ez kiegészül a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokkal: a gyermekjóléti szolgáltatással és a gyermekek napközbeni ellátásával.
Mindezekhez a személyi és tárgyi feltételek
adottak. A szolgáltatások sokszínűségéből az is
látszik, hogy a gyermekjóléti szolgálat az igényeknek megfelelően folyamatosan fejleszti
szolgáltatásait és nagy hangsúlyt fektet a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését segítő programokra is.
Később tárgyalta a testület, de e témakörhöz
kapcsolódik a nyári gyermekétkeztetésről szóló
határozat. E szerint az önkormányzat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermekek részére június 16 - augusztus 28 között nyári gyermekétkeztetést biztosít. Erre
6.222 ezer forintos keretösszeg áll rendelkezésre a költségvetésben. Az intézkedés mintegy
430 gyermeket érint(het).

Díj, pályázatok, szobor

A testület négy napirendi pontot zárt ülésen tárgyalt. Az ezt követő tájékoztatójában Bráz
György polgármester elmondta, hogy megtörtént a közelmúltban alapított „Tiszaújváros
Szolgálatáért Díj” első adományozása, melyet a
következő ülésen adnak át. A kitüntetésben azok
az öregségi nyugdíjba vonulók részesülhetnek,
akik legalább 25 évet dolgoztak az önkormányzati szférában Tiszaújvárosban. A testület meghozta a dr. Márkus Gábort ábrázoló szobor
felállításával kapcsolatos döntéseket is - jelentette be a polgármester. Az alkotást a TVK Triatlon Nagyhéten avatják fel.
A testület támogatólag véleményezte a Vándor
Sándor Zeneiskola tagintézmény-vezetői állására Somogyiné Sándor Dóra által benyújtott
pályázatot. A polgármester hozzátette, a testü-

Az ülés nagy részében nyolc képviselő és a polgármester volt jelen. Minden döntésnél kilenc igen szavazat volt.

tása pontrendszer alapján történik, melyben a
folyamatos tiszaújvárosi lakóhelyet, tartózkodási helyet, a folyamatos tiszaújvárosi munkaviszonyt és a gyermekek számát veszik figyelembe. Harminc pont alatt mindössze 50-50
ezer forint a támogatás, a maximális 750 ezer, illetve 500 ezer forintos támogatáshoz 250 pont
fölött kell teljesíteni. Ehhez például 30 éves tiszaújvárosi lakhely (210 pont) és 10 éves tiszaújvárosi munkaviszony (50 pont) szükségeltetik.
Feltéve, hogy a kérelmező egy főre jutó nettó
jövedelme nem haladja meg egyedül élő esetében a 171 ezer, családos esetén a 142.500 forintot. Ez ugyanis az egyik fontos feltétele a
támogatásnak. (A korábbi rendeletben 142.500,
illetve 114 ezer forint volt a plafon). Még egy
fontos feltétel változott, a korábbi 35. életév 40-

kiegészítő működési támogatásban részesült. Az
Örösi úti lakótelepi sporttelep, az Ifjúság park,
valamint Tisza-part városrész sportpályáinak
felújítására 5 millió forintot különített el a testület. Ugyancsak 5 millió forintot fordíthat kondicionáló termének felújítására, eszközök
beszerzésére a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság. A Tiszaújvárosi DSE pedig - a Tiszaújvárosi Intézményfenntartó Központ közreműködésével - 1,5 millió forintból a Hunyadi iskolában működő kondicionálóterembe vásárolhat
fitnesz eszközöket.

Mecénás beszámoló

A képviselő-testület elfogadta a Tiszaújvárosi
Mecénás Közalapítvány 2014. évi munkájáról
szóló beszámolót. A szinte kizárólag az önkormányzat támogatásából működő alapítványnak
tavaly 12.492 ezer forint bevétele volt, támogatásokra 9.898 ezer, egyéb kiadásokra 1.045 ezer
forint volt a kifizetés.
Művészeti, kulturális területen az alapítvány támogatta a Tiszaújvárosi Református Énekkart,
a Napsugár Kulturális Egyesületet, a római katolikus plébániát (adventi hangverseny), és támogatást nyújtott a tiszaújvárosi énekkarok
szakmai tevékenységéhez, működéséhez.
Az alapítvány Mecénás ösztöndíjjal támogatta
a tiszaújvárosi főiskolai, egyetemi hallgatókat,
az általános- és középiskolás fiatalokat, és támogatta Sajgó Mátyás felkészülését a nemzetközi junior természettudományi diákolimpiára.

Hivatali munka

A vissza nem térítendő összeg legfeljebb 500 ezer forint lehet az első lakáshoz jutók támogatásánál.

let minden esetben támogatni fogja azokat a pályázókat, akiket az adott közösségek támogatnak.
Két - egészen más jellegű - pályázatról is határoztak a képviselők. E szerint az önkormányzat
a Bajcsy-Zsilinszky út burkolatának és a Tanuszoda szellőztető-rendszerének felújítására pályázatot nyújt be.

Első lakáshoz jutók
támogatása

Ismét van vissza nem térítendő támogatás az
első lakáshoz jutók pénzügyi támogatási rendszerében. Erről döntött a testület új rendeletet
alkotva a témakörben. A Tiszaújvárosban született, illetve a tiszaújvárosi kötődésű fiatalok
városban tartása, valamint az első lakáshoz jutásuk megkönnyítése érdekében több pontban is
változott a pénzügyi támogatás szabályozása. A
legfontosabb, hogy július 1-jétől, négyévi „felfüggesztés” után a 750 ezer forintban maximalizált kamatmentes támogatás mellett ismét van
- maximum 500 ezer forint - vissza nem térítendő támogatás is. A pontos összeg megállapí-

re emelkedett - igazodva az állami szabályozáshoz.
További újdonság, hogy azok, akik 500 ezer forintot meg nem haladó hátralékot halmoztak fel,
részletfizetési kedvezményt vehetnek igénybe.

Pénzügyi döntések

A pénzügyeknél maradva a testület mintegy 40
millió forint sorsáról is határozott. A legjelentősebb tétel az a 11 millió forintos keretösszeg,
melyből a Kazinczy Közösségi Ház, a Tiszaszederkényi Művelődési Ház és a Vándor
Sándor Zeneiskola klimatizálását oldják meg. A
Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztivállal összefüggésben - a korábban jóváhagyott 6,3 millió
forinton túl - mintegy 6,5 millió forintot szavazott meg a testület. Ebből 1,5 milliót az időközben felmerült többletköltségekre, csaknem 5
milliót az önkormányzati intézmények, az állami és egyházi iskolák, a tankerület dolgozóinak, illetve az önkéntesek, rendezők 2,5 ezer
forint/fő értékű vendéglátására fordítanak.
A sport is jelentős támogatást kapott. A Termálfürdő FC Tiszaújváros labdarúgó csapata 7 millió, a Tiszaújvárosi SC 3.050 ezer forintos

A testület egyhangú szavazással fogadta el a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységről szóló beszámolót. (Az ülésnapon
egyébként minden döntés egyhangú szavazással született meg - a szerk.)
A 66 oldalas dokumentum és a további 22 melléklet az információk, adatok összegzésével
tényszerűen mutatja be a feladatok mennyiségét, azok ellátását, valamint értékeli az elvégzett munkát abból a szempontból, hogy az
mennyire felelt meg a jogszabályoknak, s nem
utolsó sorban a helyi társadalom elvárásainak.
Az összegző megállapítás az, hogy a hivatal az
elmúlt évben is jó színvonalon végezte munkáját. Az önkormányzati és államigazgatási hatósági döntések (16.674) elleni jogorvoslatok
száma 9 volt, a testületi döntések, rendeletek
ellen nem indult törvényességi felügyeleti eljárás. A hivatalt 2014-ben 14 alkalommal ellenőrizték külső szervek, lényeges jogszabálysértéseket, hibákat, mulasztásokat nem állapítottak meg.
A beszámoló kitér arra is, hogy a magyar közigazgatás gyökeres változáson ment át az elmúlt
időszakban, határozott elmozdulás történt az
úgynevezett szolgáltató közigazgatás irányába.
Ez szemléletváltást követelt meg mind a város,
mind a hivatal vezetésénél, valamint a köztisztviselőknél.
Ferenczi László

Önkormányzat/Közlemények

4. oldal

Módosult, kiegészült a lakóépületek
energiatakarékossági pályázata

Tiszaújváros önkormányzata a lakásszövetkezetek és társasházak részére lakóépületek energiatakarékosságot célzó beruházásainak 2015. évi támogatására meghirdetett pályázata kiegészült a közös
használatú helyiségekben található külső
nyílászárók hőszigeteltre történő cseréjével.
A támogatás célja:
A támogatás célja a lakásszövetkezetek és
társasházak tulajdonában lévő lakóépületek energiatakarékosságot eredményező
utólagos hőszigetelési munkáinak, valamint az épületek külső nyílászáró szerkezetei hőveszteségének mérséklését elősegítő beruházások támogatása
A pályázók köre:
A támogatásért pályázhatnak a lakásszövetkezetek és társasházak tulajdonostársainak közössége, amelyek a lakóépületeik

homlokzati és végfal-felületeinek valamint a panellapok dilatációs hézagainak
utólagos hőszigetelését kívánják elvégezni, illetve a lépcsőházaik és közös használatú helyiségeik ablakfelületét 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 cseréjéhez,
- a lépcsőházak bejárati nyílászáróinak hőszigeteltre történő cseréjére,
- a lakóépületek közös használatú helyiségeiben található külső nyílászárók hőszigeteltre történő cseréje,
- a paneltechnológiával épült lakóépüle-

teknél a panellapok közötti dilatációs hézagok hőszigetelésének felújítására,
- homlokzat szigetelés azoknál a lakóépületeknél, ahol a külső homlokzati - valamennyi lakás és közös használatú helyiség
(lépcsőház, pince, egyéb) - nyílászáró cseréje 100%-ban már megtörtént, vagy olyan hőtechnikailag felújított nyílászárókkal rendelkezik, melyek igazoltan
(minőségi tanúsítvánnyal) megfelelnek az
épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM
rendeletben foglaltaknak.
A pályázati kiírásról bővebb információt
a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán,
valamint a városi honlapon (www.tiszaujvaros.hu) kaphat.
A pályázat benyújtásának határideje:
2015. szeptember 30-ig folyamatos.

Pályázat

Karbantartó technikus munkakör

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit
Kft. (3580, Tiszaújváros, Tisza út 2/a.) pályázatot hirdet karbantartó technikus munkakör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, három
hónapos próbaidő kikötésével, 1 év határozott időre szóló alkalmazással, mely
meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- Technikusi végzettség (gépész vagy építőipari műszaki szakirány).
- Hasonló munkakörben eltöltött 3-5 év
szakmai gyakorlat.
- Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel, Internet).
- Büntetlen előélet.
- B kategóriás jogosítvány.
Előny jelent:
- CT-EcoSTAT program ismerete.

- Hu-go elektronikus útdíj rendszer ismerete.
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot.
- Iskolai végzettséget, szakképzettséget
igazoló oklevélmásolatot.
- Jogosítvány másolatot.
- Hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy
annak igénylését bizonyító feladóvevény
másolatot.
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- A műszaki vezető által meghatározott
napi tevékenységek elvégzése, a munkavállalók és a műszaki vezető közötti koordináció.
- Munkamegrendelések felvétele, nyilvántartása, munkalapok vezetése.
- Munkafelmérés, kalkulációk készítése,
munkalapok, anyagszükséglet felmérése,
továbbítása.

Bér megegyezés szerint.
A munkakör legkorábban 2015. június 15.
napjától tölthető be.

Pályázat benyújtásának határideje: 2015.
június 09.
Pályázat elbírálásnak határideje: 2015. június 11.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
(3580, Tiszaújváros, Tisza út 2/a.) címezve, illetve elektronikusan a varosgazda@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Kerékgyártó István ügyvezető igazgató 49/540-636.
Kerékgyártó István
ügyvezető igazgató

Álláshirdetés

Jogi és igazgatási munkatárs munkakör

Tiszaújváros Város Önkormányzatának
jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri
Hivatalban jogi és igazgatási munkatárs
munkakör betöltésére, 6 hónap próbaidő
kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Munkaköri feladatok: jogi előkészítési-,
közbeszerzési-, törvényességi-, a képviselő- testület és a bizottságok munkájával
kapcsolatos feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
- jogász szakképzettség, vagy
- felsőoktatásban szerzett közigazgatási
végzettség,

- felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet.
A közigazgatási, illetve közbeszerzési
gyakorlat előnyt jelent.
Bérezés a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. 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 20.
A pályázat elbírálásának határideje:
2015. június 30.
Az állás 2015. július 1-től tölthető be.
A pályázatokat Tiszaújváros jegyzőjéhez
címezve lehet benyújtani.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni a személyzeti és munkaügyi
szakreferensnél lehet.
Telefon: 49-548-085.

Álláshirdetés

Családgondozó munkakör

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
ismételten pályázatot hirdet 1 fő részére
határozatlan 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 családgondozóra vonatkozó képesítést igazoló oklevél másolat,

- 3 hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt.
20§ (1) és (5) bekezdésének megfelelően,
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati
anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez.
Bérezés:
- a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény szerint
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni, 3580
Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben 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 intézményvezetőnél a
49/548-190-es telefonszámon lehet. Az intézmény honlapja: www.human.tujvaros.hu. A pályázati felhívás a KSZK
honlapján 622/2015. azonosító számon
2015. május 26-án is megjelent.
Poropatich Péter
intézményvezető

2015. június 4.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Bráz György polgármester
2015. június 8-án (hétfőn)
13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.
A fogadóóra helye:
Polgármesteri Hivatal I. emeleti
önkormányzati tárgyaló
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentés alapján történik, negyedórás beosztással. Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

Áramszünetek
Szederkényben

Tisztelt Fogyasztóink!
Ezúton értesítjük Önöket arról, hogy középfeszültségű hálózatunkon felújítási, karbantartási munkát végzünk. A munkavégzés időtartama alatt az alábbi vételezési helyeken a villamosenergia szolgáltatást szüneteltetni fogjuk.
2015.06.04., csütörtök: 07.30-tól 15.30-ig.
Érinti: Tiszaújváros – Tiszaszederkény, Rákóczi út 25. és 36.
számtól, valamint az Arany J. utca végig.
2015.06.10. szerda: 07.30-tól 15.30-ig.
2015.06.23., kedd: 07.00-tól 15.00-ig.
Érinti: Tiszaújváros-Tiszaszederkény: Rákóczi u. 1-23., 2-34.,
Kossuth u. 1-15/a., 2-18., Ady E. köz 3-17., 4-34., Petőfi u. 1925., 18-44., Dózsa u. végig, Bocskai u. végig.
2015.06.16. kedd: 07.00-tól 15.00-ig.
Érinti: Tiszaújváros-Tiszaszederkény: Vasvári u. végig, Gát u.
végig, Dohány u. végig, Zrínyi u. végig.
2015.06.17. szerda: 07.00-tól 15.00-ig
Érinti: Tiszaújváros-Tiszaszederkény: Kossuth u. 17-65., 20-74.,
Táncsics u. 27/a-79., 30-80., Rákóczi u. 25-89/a, 36-74., Arany
J. u. végig, Bajcsy u. végig, Szabadság u. végig, Hunyadi u.
végig.
2015.06.18. csütörtök: 07.00-tól 15.00-ig.
Érinti: Tiszaújváros-Tiszaszederkény: Ady E. köz 1-2., Petőfi u.
1-17., 2-16., Táncsics u. 1-27., 2-28.
Biztonsági okokból ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket arra,
hogy ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, a hálózatot előzetes értesítés nélkül visszakapcsoljuk.
Megértésüket és türelmüket köszönjük.
ÉMÁSZ Hálózati Kft.

Banki károsultaknak

Banki károsultak és eladósodott családok részére INGYENES
segítségnyújtási lehetőség. Segítjük a lakosságot a banki elszámoltatással kapcsolatos feladataiban.
A több mint 90 napot meghaladó tartozással rendelkező ügyfelek
részére ingyenes válságkezelési tanácsadást biztosítunk.
Az eladósodott családok részére tanácsadást biztosítunk most, illetve a későbbi magáncsőd eljárások során.
Vállalkozások részére a vállalkozói hitelek (nem támogatott hitelek) esetében pénzügyi visszatérítési és könnyítési segítséget
biztosítunk. (Ez határidős, csak az elkövetkező 2 hónapban van
rá lehetőség.)
Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület
70/253-2910, 70/432-8868
valsagkezeles2008@gmail.com
www.bankikarosultak.hu

Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy
a 06-80/ 200-839-es telefonszámon lehetőség van közérdekű
problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a
Polgármesteri Hivatal megteszi a szükséges intézkedéseket.

Közterületi SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken
történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események
bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet.
A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti.

Értesítjük
a Tisztelt Lakosságot, hogy
DR. KÉBEL ZSOLT
kompenzációs listán mandátumot
szerzett képviselő
2015. június 10-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői szoba.
Polgármesteri Hivatal

2015. június 4.

Önkormányzat/Közlemények

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 szabadságuk tervezésénél a fenti időpontokra legyenek tekintettel, és a
felmerülő óvodai ellátási igényekről az óvoda vezetőjét időben
értesíteni szíveskedjenek.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Mecénás közlemény

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót az alábbi
munkakör betöltésére:
Fizioterápiás asszisztens
határozatlan időre, 3 hónap próbaidő kikötésével.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- középfokú iskolai végzettség,
- büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság,
- fizioterápiás asszisztens szakképesítés.
Jelentkezési anyag tartalma:
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót az alábbi
munkakör betöltésére:
ANESZTEZIOLÓGIAI
ÉS INTENZÍV SZAKÁPOLÓ
(teljes munkaidőben, határozatlan időre
történő foglalkoztatásban, 3 hónap próbaidő kikötésével)
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- felnőtt aneszteziológiai és intenzív terápiás szakápoló szakképesítés
- büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

Eredménykimutatás

- részletes szakmai önéletrajz,
- szakképesítést igazoló okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a
pályázat tartalmát a bírálóbizottság minden tagja megismerheti.
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint.
- Jelentkezés beérkezési határideje:
2015.06.10.
- Az elbírálás határideje 2015.06.22.
- műtéti területen szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat
- szakdolgozói kamarai tagság
- érvényes regisztrációs kártya
Jelentkezési anyag tartalma:
- Részletes szakmai önéletrajz
- Szakképesítést igazoló okiratok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a
pályázat tartalmát a bíráló bizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:

Kártyaérvényesítés

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött a TISZAÚJVÁROS KÁRTYÁK érvényesítési díjáról. A döntés szerint a 2015. évi érvényesítés DÍJMENTES.
Az érvényesítés ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal
Ügyféltájékoztató helyiségében történik.
Az érvényesítéshez szükséges iratok:
- Tiszaújváros kártya
- Személyi igazolvány
- Lakcímigazoló kártya
Az érvényesítés - 2015. évi hologrammal - személyesen, illetve
meghatalmazás alapján, egész évben folyamatosan történik.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány éves beszámolója és közhasznúsági jelentése a Polgármesteri Hivatal honlapján (www.varoshaza.tiszaujvaros.hu/ dokumentumtar) megtekinthető.

5. oldal

- Az állás betölthető: elbírálás után azonnal.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
3580.
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számát: 50182/2015, valamint a munkakör megnevezését: fizioterápiás asszisztens.
Nagyné Kántor Judit
főigazgató
- Illetmény a KJT szerint.
- Beérkezési határidő 2015. június 30.
- Az elbírálás határideje 2015. július 10.
- Az állás betölthető: elbírálás után azonnal.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 3580.
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számát: 50082/4/2015, valamint a munkakör megnevezését: aneszteziológiai és intenzív szakápoló.
Nagyné Kántor Judit főigazgató

Irány Bogács!

Új elfogadóhely

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015. május 1-jétől tovább bővült a Tiszaújváros kártya által kedvezményt nyújtó szolgáltatók 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. közötti időszakban, kizárólag a TiszaSzolg 2004 Kft. által meghirdetett napokon, az érvényes kártya felmutatása mellett.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Mérleg

Hirdetmények

6. oldal

2015. június 4.

Pályázati felhívás

Tiszaújváros Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a társasházak
energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására.
A pályázat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által az „Otthon Melege Program”
keretében „Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének,
felújításának támogatása” címen kiírt alprogramhoz, pályázathoz kapcsolódik.
I. A támogatás célja
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által
a lakóépületek energia-megtakarítást
eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására kiírt pályázatokon
vissza nem térítendő állami támogatást elnyert lakóközösségek részére támogatás
nyújtása, a beruházás elősegítése, Tiszaújváros Helyi Fenntarthatósági Programjában, illetve a Települési Környezetvédelmi Programjában meghatározott célkitűzések elérése, valamint a város épületállományának 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 egyidejűleg megfelelnek az alábbi feltételeknek:
- Tiszaújváros közigazgatási területén helyezkednek el,
- 1998. december 31. napjáig kiadott jogerős használatbavételi engedéllyel, távfűtéssel, házközponti fűtéssel, illetve lakásonkénti egyedi fűtéssel rendelkeznek
és az épületek legalább 5, de maximum
60 lakással rendelkeznek,
- részt vettek és pozitív elbírálásban részesültek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt „Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” címen kiírt
alprogramban,
- Tiszaújváros Város Önkormányzata által
meghirdetett pályázati feltételeket elfogadják, és azoknak megfelelnek.
2. A pályázat előtt már megkezdett beruházásokra támogatás nem igényelhető.
3. A lakóépületben lévő nem lakáscélú helyiségek felújítására, korszerűsítésére önkormányzati támogatás nem igényelhető.
III. Támogatható tevékenységek köre
A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogatására van lehetőség:
- szakértői, tervezői, eljárási, lebonyolítási
költségek,
- homlokzati nyílászárók energia-megtakarítást eredményező cseréje,
- homlokzatok és záró födémek hőszigetelése,

- épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, energia-megtakarítást eredményező
felújítása,
- megújuló energiafelhasználás kialakítása
vagy növelése.
A támogatható tevékenységek körét és az
elszámolható költségeket részletesen a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiadott „Pályázati Útmutató” elnevezésű
dokumentum tartalmazza.
IV. A pályázat tárgya
1. A pályázaton csak olyan épület vagy dilatációval határolt épületrész vehet részt,
amelyben az épület vagy dilatációval határolt épületrész hőszabályozása és mérése már megoldott, vagy a pályázat
keretén belül megoldódik.
2. Amennyiben egyazon épületben lévő,
külön-külön dilatációval határolt, de egymással nem érintkező szekciókból álló
két, vagy több épületrész kíván támogatásra pályázni, ez esetben annyi pályázat
benyújtása szükséges, ahány egymással
nem érintkező épületszekció kíván pályázni. Az egy helyrajzi számon nyilvántartott, 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 dilatációval határos épületrész felújítását tervezik.
V. Pályázattal elnyerhető támogatás
1. Az önkormányzat vissza nem térítendő
egyszeri támogatást nyújt, melynek mértéke a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség 1/3-a, de lakásonként nem haladhatja meg az 500 E Ftot.
2. Az önkormányzati támogatás folyósítása a támogatási szerződésben meghatá-

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 Belügyminisztérium támogatásával az ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002
azonosító számú, „Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban - Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projekt keretében elkészült Tiszaújváros Integrált Településfejlesztési Stratégiájának tervezete.

A széleskörű véleményezés feltétlenül szükséges az ITS közmegelégedésre és teljes körű társadalmi támogatottságra szolgáló véglegesítéséhez, ezért felhívjuk a tisztelt lakosságot, a
Projektazonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002
„Észak-Magyarországi Operatív Program – Fenntartható
településfejlesztés a kis- és középvárosokban –
Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása”

rozott feladatok teljes körű elvégzését követően utólag, egy összegben történik.
3. A beruházás megvalósítására az önkormányzati támogatásból előleg nem biztosítható.
VI. A pályázat benyújtása, elbírálása
1. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázatot befogadó nyilatkozatát, annak
kézhezvételétől számított 15 napon belül
el kell juttatni a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalhoz.
2. A teljes és a miniszter által támogatott
pályázati dokumentációt magyar nyelven,
az állami pályázattal megegyező tartalommal, papír alapon egy eredeti példányban és elektronikusan, szkennelve
kell benyújtani.
3. A társasház, lakásszövetkezet képviselőjének írásban nyilatkozni kell, hogy az
önkormányzathoz benyújtott pályázat teljes mértékben megegyezik az állam felé
benyújtott és pozitív elbírálást kapott pályázattal.
4. A pályázatot tartalmazó zárt borítékot
vagy csomagot a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 3580 Tiszaújváros,
Bethlen Gábor út 7. címre; az elektronikus dokumentációt a phivatal@tujvaros.hu e-mail címre kell eljuttatni.
A borítékon/csomagon fel kell tüntetni:
„Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának
támogatása”, valamint a pályázó nevét és
címét, továbbá a pályázattal érintett épület címét.
5. A pályázónak az önkormányzati támogatás iránti pályázat benyújtásakor pályázati díjat nem kell fizetni.
6. A pályázatok az állami támogatások elbírálásától 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 számított 60 napon belül dönt az önkormányzati
támogatás odaítéléséről. A döntés eredményéről a pályázók a döntést követő 15
napon belül kapnak értesítést. A döntés felülvizsgálatára, megváltoztatására nincs
lehetőség.
További információ a Polgármesteri Hivatal
hivatalos helyiségében (3580 Tiszaújváros,
Bethlen Gábor út 7. szám, 227-es szoba) kérhető, valamint a városi honlapon (www.tiszaujvaros.hu) található.

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
(Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.)
a 2015/2016-os tanévben felnőttek számára
gimnáziumi képzést indít
nappali vagy esti tagozaton

Nappali tagozatra a 16. életévüket, esti tagozatra a 18. életévüket betöltöttek jelentkezhetnek. A képzés 3 éves, a 10. évfolyamtól indul, előző tanulmányok beszámításával.
A jelentkezés feltétele a szakiskolai 9. és 10. osztály eredményes elvégzése. Nappali tagozaton a tanulók utoljára abban az
évben kezdhetnek tanévet, amelyben a 21. életévüket betöltik. A képzés csak az egyik tagozaton indul, a jelentkezők létszámától függően. Jelentkezési határidő: 2015. augusztus 28.
Jelentkezési lapok beszerezhetők az iskolatitkárnál, illetve letölthetők az iskola honlapjáról: www.eotvos-tuj.sulinet.hu
Pogonyi-Simon Edit
intézményvezető

Árverési hirdetmény

Használt fűnyírógépek
értékesítése

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő alábbi fűnyírógépeket.

civil és érdekvédelmi szervezeteket és az egyházakat az áttanulmányozásra 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 Településfejlesztési Stratégia ikon alatt.
A véleményeket csak a stratégiával kapcsolatban várjuk, melyet 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.

Licit induló összege (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 törvényesen meghatalmazott képviselőjének jelenléte,
A gépek megtekinthetőek: 2015. június 9. (kedd) 10-11 óra között a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. telephelyén
(Tiszaújváros, Tisza út 2/A).
Jelentkezési lapok benyújtási határideje:
2015. június 10-én 12,00 óráig a Városgazda Nonprofit Kft. Irodaházában (Távhő üzemviteli épület I. emelet) Kovács Zoltán
jogi előkészítőnél.
Árverés ideje, helye:
2015. június 11-én 10.00 óra a Városgazda Nonprofit Kft. Irodaház (Távhő üzemviteli épület I. emelet) tárgyalójában.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

2015. június 4.

Biztonságos Bóbita

Mentők, katasztrófavédők, rendőrök és vöröskeresztes segítők
lepték el a Bóbita óvoda udvarát a minap. Szerencsére semmilyen
probléma nem volt, csak az óvodások Biztonság Napját szervezték meg.

Nyitnak a lakosság felé

Patika nap

A tiszaújvárosi Arany Sas Patika adott otthont a 12. Országos Patika Napok borsod megyei megnyitójának. A programok között
ingyenes szűrővizsgálatok is voltak, de betekinthettek a városlakók a gyógyszertár kulisszái mögé is. Előadásokat is tartottak a
rendelőintézet szakorvosai az allergiáról és a vitaminokról.

Nyílt nap
a tűzoltóságon

Mozaik

7. oldal

Ismerj meg, hogy segíthess!

Ügyintézés látássérültként

AVakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Egyesülete a Norvég Civil Támogatási Alap pályázati támogatásával szemléletformáló programsorozatot rendez.
Jövő áprilisig húsz közintézményt keresnek fel, ahol megmutatják, hogyan tudnak
az ügyintézők segíteni egy látássérültnek.
Az első állomás a Tiszaújvárosi Járási Hivatal okmányirodája volt.
Harminc százalék a normál látás alsó, a
gyengénlátás felső határa. A harminc százalék és a teljes vakság, azaz a nulla százalék között széles a skála. Elsőként erről, és
a különböző szembetegségekről tájékoztatta az ügyintézőket Weisz Ildikó gyógypedagógus, aki 25 éve foglalkozik látássérült gyermekekkel és felnőttekkel. Mint
mondta, nagyon sokszor okoz gondot az
épületen belüli tájékozódás, és ilyenkor
már a belépéstől kezdve szükség van segítségre.
- Az a tapasztalatom, hogy még mindig tabuként kezelik sokan a gyengénlátást és a
vakságot. Sokakban felmerül, hogy szóba
hozhatja-e, hogy az illető látássérült, kérdezhet-e betegségéről. Olyannal is találkoztam már, hogy nem merik azokat a
szavakat használni, amelyek összefüggésben állnak a látással, így például nem úgy
köszönnek el, hogy viszontlátásra, mert
úgy vélik, ez sértő lehet - mondta Weisz
Ildikó. - Ezeknek nincs alapjuk, a legfontosabb a nyílt kommunikáció.
Erről már Bukovenszkiné Borza Máriával
beszélgettünk, aki maga is látássérült, és
sorstársait oktatja számítógép-használatra.
- A legfontosabb, hogy merjük megszólítani a látássérültet, merjük megkérdezni
tőle, hogy segíthetünk-e, és ha igen a válasz, akkor merjük megkérdezni, hogy hogyan segíthetek, hisz ő tudja, hogy számára mi az a segítség, ami az adott szituációban a legfontosabb. Ha látássérülthez
beszélek, akkor előtte megérintem a felkarját, ezzel jelzem, hogy hozzá beszélek.

A programsorozat célja, hogy zökkenőmentesebb legyen az ügyintézés.

Főleg egy vak számára az, hogy mellette
köszönnek, beszélnek, jelentheti, hogy éppen telefonon, vagy egymással beszélnek,
nem fogja tudni, hogy hozzá szól, ha nem
érintjük meg - mondta Mária.
Útlevéligénylés, sorszámkérés, személyi
igazolvány készítése - ilyen alapszituációkat gyakoroltak most a látássérültek és az
ügyintézők párban. Majd cseréltek: az
ügyintézők bekötött szemmel, illetve az
egyes betegségeket szimuláló eszközökkel megpróbáltak nyomtatványt kitölteni,
útlevelet igényelni, sorszámot kapni. Ekkor már a látássérültek segítettek az okmányiroda munkatársainak.
Barnóczki Gábor, a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesületének elnöke elmondta, ezzel a
programsorozattal az a céljuk, hogy ha az
állami szektorban dolgozó ügyintézők látássérültekkel találkoznak, minél zökkenőmentesebben folyjon az ügyintézés.
- Azokat a problémákat, helyzeteket vetjük fel, amik tipikusan előfordulnak egyegy látássérült ügyfél megjelenésekor mondta Barnóczki Gábor. - Az ügyintézők
nagyon készségesek és meglepő módon a

szituációk eljátszásában sokkal több a pozitív tapasztalat, tudják az ügyintézők,
hogy mire figyeljenek oda - tette hozzá az
egyesület elnöke.
- Rendkívül hasznos információkat kaptunk, hogy hogyan segíthetjük a látássérülteket - mondta a szemléletformáló délelőtt
után dr. Ispán Csilla, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatalának vezetője -, több
tekintetben megerősítést nyert a már alkalmazott segítségnyújtási módszerünk, a legfontosabb a pontos tájékoztatás.
A szemléletformáló program mindkét részről pozitív tapasztalatokkal zárult. A látássérültek a hiányosságokat is megfogalmazták: nincsenek erős kontrasztok,
olykor nem elég nagyok a betűk, így számukra nehéz önállóan tájékozódni. A hivatalvezető elmondta, két-három héten
belül az okmányiroda átmenetileg elköltözik és megkezdődik a kormányablakberuházás, teljesen átalakítják majd az
okmányirodát, figyelembe véve a vakok
és gyengénlátók igényeit is.
Fodor Petronella

Ünnepség az Eötvösben

A siker záloga a jó pedagógus

A gyermeknap alkalmából vasárnap nyílt napot rendeztek a
Tiszaújváros Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon.
A rendezvény célja a hivatásos és önkéntes katasztrófavédelmi
szervezetek mindennapi tevékenységének és életének bemutatása, valamint a katasztrófavédelmi közösségi szolgálat népszerűsítése volt. A nyílt nap során a gyermekek és családtagjaik
részére a tűzoltók bemutatták készenléti szereiket, különleges
felszereléseiket, betekintést engedtek a napi feladatvégzésbe.

Válasz
a játszótéri gyúrásra

Hivatali munkaidejükben a közterület-felügyelet munkatársai
rendszeresen ellenőrzik a játszótereket. A közterület-felügyelet
járőrei 2015. május 20-án a Barcsay Jenő tér 5. -7. szám mellett
lévő játszótéren a délutáni órákban tartottak ellenőrzést. A játszótéren tartózkodott egy 5 fős fiatalokból álló társaság, akik a játékelemeket ugyan nem használták, de elmondták, hogy kondizás
céljából vannak a játszótéren. A járőrök figyelmeztették a fiatalokat a játszótéri, és a játékelemek használatára vonatkozó szabályok betartására, valamint az ezek elmulasztása miatt kiróható
szankciókra, majd felszólították őket a távozásra.
Az intézkedést követően lakossági bejelentés nem érkezett, de a
jövőben a járőrök kiemelten fogják ellenőrizni a város játszótereit, hogy a játszótéri eszközöket a 14 éven aluli gyerekek - ők is
rendeltetésszerűen - használhassák.
Dr. Juhos Szabolcs
jegyző

Magyarországon 1952 óta június első vasárnapja a pedagógusnap. Idén a tiszaújvárosi
oktatási intézmények közül elsőként a Tiszaújvárosi Eötvös
József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanári
karát köszöntötték.
A szerencsés diák élete folyamán legalább
egy olyan pedagógussal találkozik, aki
példájával, hozzáállásával olyan irányba
tereli a gyermeket, mely meghatározó lehet az életére. Az Eötvösben valószínűleg
több ilyen pedagógus is dolgozik, legalábbis erre lehet következtetni abból,
hogy egyre jobb eredményeket érnek el a
tanulmányi versenyeken és érettségiken.
- Nagyon jó a légkör a tantestületben, nem
egyszerű munkahelyi kapcsolat van a pedagógusok között - mondta Tóth Réka, aki
a fiatalabb generációt képviseli a tanári
karban. - Egy nagyon kiegyensúlyozott
közösség a miénk. Mi, fiatalok tanulhatunk az idősektől és azt gondolom, hogy
az idősek nagyon szeretnek velünk együtt
lenni.
Mindig hasonló szellem uralkodott a pedagógusok között. Erről a pedagógusnapon aranydiplomát átvevő Szalayné Meskó
Kinga tanárnő mesélt. Mint mondta, nagyon megható, hogy ötven évvel diplomázása után most átveheti ezt az elismerést.
- Nekem életem volt a tanítás - mondta -,
nagyon oda kell figyelnem, hogy a könnycsepp ne csorduljon ki a szememből. Mint

Az Aranydiplomás Szalayné Meskó Kinga tanárnő. Kis képünkön Lukács Árpád, az Eötvös
Érem díjazottja.

kezdő tanárok mi nagyon jó éreztük magunkat. Az Eötvös tantestülete mindig nagyon jó volt.
A pedagóguskarból minden évben egy fő
veheti át az Eötvös Érmet. Idén Lukács
Árpád földrajz- történelem szakos tanár
kapta az elismerést.
- Nem egy év munkáját, hanem évek, akár
évtizedek munkáját ismerjük el - mondta az
intézmény vezetője, Pogonyi-Simon Edit. Lukács Árpád diákjai rendszeresen vesznek részt sikerrel tanulmányi versenyeken,
kiváló pedagógus, kellően szigorú, ennek
ellenére a diákok is szeretik. Ezt bizonyítja,

hogy a kedvenc-tanár választáson rendszeresen ott van a legjobbak között.
Az ünnepségen a város nevében dr. Fülöp
György alpolgármester köszöntötte a pedagógusokat.
- Az iskola sikerének záloga a jó pedagógus - mondta. - Polgármester úr és én is
pedagógusok vagyunk, mi úgy tekintünk
rátok, mint a város jövőjének zálogára.
Azt szeretnénk, hogy az iskola úgy működjön, mint eddig, és abban és ott tudjunk segíteni, ahol szükség van ránk.
A pedagógusnapi rendezvényt az iskola
diákjainak ünnepi műsora zárta.
borza

Gyermeki

8. oldal

Játék és egészség

2015. június 4.

Gyermeknapi horgászverseny

Gyermeknap a strandon

Hagyomány már Tiszaújvárosban a Játék és Egészség,
Gyermek- és Családi Nap elnevezésű program, melyet
idén is nagy érdeklődés mellett rendeztek meg a Gyógyés Strandfürdőben.
Május utolsó vasárnapja a nemzetközi
gyermeknap, melyhez kötődve Tiszaújvárosban is programokkal várták a gyerekeket. A délelőtti órákban még úgy tűnt,
hogy az időjárás ismét kifog a szervezőkön, és a rendezvény a B helyszínen, azaz
a Sportcentrumban lesz - de szerencsére
nem így történt.

Igazi családi programnak bizonyult a verseny.

Értetek van e nap!

A nyitányt a Derkovits Majorette Csoport
és Fúvószenekar szolgáltatta, majd Bráz
György polgármester köszöntötte a gyerekeket.
- Nem hiszem, hogy van még egy olyan jó
kis város, mint Tiszaújváros, ahol ilyen
fantasztikus körülmények között lehet egy
ilyen eseményt megtartani - mondta. Ugyan készültünk a B változattal is, de
végül csak jó lett az idő. A gyermeknapnak az adja meg a sava-borsát, hogy nagyszerű idő van. Nem tudom, nyomon kö-

Népszerűek voltak a színpadi produkciók.

vetik-e, hogy mi történik a gyermeknapokon, szerintem egyre jobbak a programok, egyre színvonalasabb az előkészítés. Biztos vagyok benne, hogy azok,
akik kilátogatnak erre a rendezvényre,
nem fognak csalódni. Megköszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ennek a mai
napnak az előkészítéséhez. Külön köszönöm a támogatóknak, hogy hozzájárultak
az eseményhez. A gyerekeknek pedig azt
mondom: értetek van a mai nap.

Nyomták az ipart

A megnyitó után a színpadi produkcióké
volt a főszerep. Fellépett a Tiszaújvárosi
Gimnasztráda, a Kisbocskor Néptáncegyüttes, a Tifit SE, valamint a Fitt-Dance.
Sztárvendégként a Groovehouse együttes
érkezett, és szenzációs hangulatot varázsolt a színpad köré.
A formáció énekese, Judy a fellépés után
nyilatkozott.
- Igazából nekünk 17 éve, amióta létezik a
Groovehouse, majdnem minden hétvégénk gyereknap - mondta -, főleg ha ilyen
helyeken vagyunk, mert rengeteg gyerek
van. Igazából nálam holnap lesz gyermeknap, mert ilyenkor számos fellépés
van. Holnap majd „játszóházazni” fogunk,
az egész napot gyermekprogramokkal
fogjuk tölteni, hiszen pár éve már én is
gyakorló anyuka vagyok.
Érdekes színfoltja volt a színpadi programoknak a Pepper Akrobatikus Rock And
Roll SE bemutatója is.
- Már lassan 20 éve „nyomjuk az ipart” itt
Tiszaújvárosban, minden olyan rendezvényen ahol nézők vannak, ott előfordulunk

Már az ovisok is

A mazsorettek és a fúvósok körbejárták a strandot.

– mondta Réti József táncpedagógus. Most teljes bemutatót láthatott a nagyérdemű, hiszen a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki mutatott pár „lépést”
az eddig tanultakból. A létszámunk folyamatosan 90-100 fő között mozog, nagyon
sok óvodással is foglalkozunk. Nálunk
egy a lényeg, mindig, mindenki, minden
körülmények között jól érezze magát.
A színpad környékén folyamatos volt a

nyüzsgés, minden látogató talált megfelelő programot.
- Nagyon sok ember van - mondta örömmel Mátyás Zoltán, a Derkovits Kulturális
Központ igazgatója. - A színpadi programok folyamatosan zajlanak, a különböző
egészségügyi szűréseknél is nagy az érdeklődés, nem is beszélve a számos kísérő
programról. Egy ilyen rendezvény sikerének az alapja az, hogy legyen sok ember,
és úgy néz ki, hogy ez itt megvalósult.

Család, gyerek, egészség

Nem csak színpadi programokból állt a
gyermek- és családi nap, az egészség is
fontos szerepet játszott. A városi rendelőintézet már évek óta társszervezője az eseménynek, szűrővizsgálatokkal és tanács-

Sokan keresték fel az egészségügyi sátrakat.

adással várnak minden látogatót.
- Nagyon nagy az érdeklődés a melanóma,
azaz a bőrgyógyászati szűrővizsgálatok
iránt - mondta Nagyné Kántor Judit, a rendelőintézet főigazgatója. - Most is hosszú
sor áll ott, ezért azt tervezzük, hogy jövőre, ha meg tudjuk oldani, két orvossal
érkezünk, hogy minél többen sorra kerülhessenek. Elmondható, hogy sikeresek ezek a vizsgálatok, szűrések és a tanácsadások. Azt azért mindenképpen meg kell
jegyezni, hogy ezek a vizsgálatok csak
teszt jellegűek, a precízebb értékeket a laboratóriumi vizsgálat tudja kimutatni.
Ezért kontroll vizsgálatra irányítjuk azokat, akiknél valamilyen elváltozás mutatkozik.
A bőrgyógyászati szűrés mellett arteriográfiás vizsgálat, hallásvizsgálat, vércukormérés, PSA szintmérés és testzsírmérés várta a látogatókat. E mellett diétás-, életmód-, valamint mozgásterápiás
tanácsadással is találkozhattak az érdeklődők.
A rendelőintézet mellett a népegészségügyi intézet is az „egészség sátortáborát”
erősítette. Ott testzsír-százalék és testtömeg index meghatározás, valamint vérnyomás és CO-mérés fogadta a strandolókat.
- Természetesen itt a helyünk - mondta dr.
Szabó Éva, járási tisztifőorvos - mert ha
egészség van, akkor család is van, tehát
szorosan összefügg a család, gyerek, egészség. Jelenleg állapotfelméréssel foglalkozunk. Tudjuk, milyen veszélyes a
túlsúly, milyen komoly betegségek kiinduló tényezője lehet, ezért elsősorban az
ilyen állapotfelméréssel állunk rendelkezésre, illetve egészség totóval várjuk a felnőtteket és a gyerekeket.
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat sátrában kézműves foglalkozásokkal
várták a vendégeket, elsősorban a gyermekeket. Egyebek mellett csillámtetoválást készíthettek, agyagozhattak, tojáshéj
felhasználásával képkeret készítésére is
volt lehetőség. A szomszédban, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum sátrában pedig
drogtotót tölthettek ki.
D.Á.

A gyermeknapi program-kavalkád vasárnap kora
reggel indult a városi dísztavon rendezett horgászversennyel.
A megmérettetést - a közel tízéves hagyománynak megfelelően
- az idén is a Zabos Géza Horgász Egyesület szervezte. A vetélkedést az önkormányzat, illetve az Energofish Kft. tulajdonosa,
Markóczi József szponzorálta.
A fiatal versenyzőket - pecásokhoz méltóan - nem rettentette el
a kellemetlen időjárás, a sűrű eső, rendületlenül álltak sorban a
tó partján.
- Volt már olyan, hogy ömlött az égi áldás - mondja Kiss Béla, az
egyesület elnöke -, de akkor sem szakadt félbe a horgászverseny.
Nemrég volt haltelepítés, biztos, hogy lesz kapás. A gyerekek korosztályonként 43-an indultak - szülői felügyelet mellett horgászhatnak, így érthető, hogy tele van horgászokkal, érdeklődőkkel, drukkerekkel a part. A gyermeknapi horgászversenyt a
júliusban megrendezendő gyermeknapközink követi, melyet
Sajószögeden, az Erdészeti tavon tartunk majd meg. Kiemelten
foglalkozunk a ránk bízott ifjúsággal, az ellátás mellett teljes odafigyelést is kapnak. Ezt igazolja, hogy az egyesületünkben a fiatalok létszáma az elmúlt években megsokszorozódott. Korcsoportonként az első hat helyezettet értékeljük, oklevelet, érmet,
illetve az első helyezettek kupát kapnak. Az élen végzők díját
„megfejeli” még egy orsó, illetve egy bot.
Lajtos Vanda a mérlegelésre vár.
- Melyik iskolába jársz?
- Még ovis vagyok a Szivárvány Óvodában.
- Hány halat fogtál?
- Egy nagyot, meg két kicsit.
- Mióta horgászol?
- Most kezdtem. Először vagyok a versenyen. Azt hiszem, én vagyok a legkisebb. De az oviban a legnagyobb ám!
Nyeste Zsófi, aki a Bóbita Óvodába jár, második alkalommal indult a versenyen.
- Apa is horgászik, s nekem is nagyon megtetszett a pecázás.
Több kicsi halat fogtam, de eredmény majd később lesz. Megyek
sorba állni a mérleghez - bújik édesanyjához -, remélem jó súlyt
érek majd el.
Közben sorban jönnek a versenyzők, mind-mind tudni akarják,
hány dekát fogtak. De talán nem is ez az igazán lényeges, ennél
sokkal fontosabb a hasznos időtöltés, az együttlét öröme.
T. M.

Eredmények

6-10 éves korosztály:
1. Sirokai Kitti - 760 g, 2. Fónyagy-Árva Zsófia - 620 g, 3.
Kovács Tamara - 540 g, 4. Lovász Luca - 540 g (korcsoportjában ő fogta a legnagyobb, 420 grammos halat), 5. Kovács
Marcell - 400 g, 6.Kiss Balázs - 360 g.
10-14 éves korosztály:
1. Czár Máté - 1120 g, (korcsoportjában ő fogta a legnagyobb,
660 grammos halat), 2. Pázmándi Regő - 680 g, 3. Kovács
Kristóf - 520 g, 4. Kiss Károly - 420 g, 5. Pásztor Máté - 400
g, Hudi Krisztián - 380 g.

Horgász napközi

A Zabos Géza Horgász Egyesület horgász napközit szervez 814 éves (horgászengedéllyel rendelkező) gyermekek részére a
sajószögedi Erdészeti-tavon 2 turnusban (20-20 fővel) minden nap 8.30-16.00 óráig.
I. Turnus: 2015.07.06-07.10. Vezetője: István András
II. Turnus: 2015.07.13-07.17. Vezetője: Csehovics Zoltán
A résztvevőknek az alábbiakat biztosítjuk:
- ebédet,
- a ki- és hazautazáshoz kisbuszt,
- etetőanyagot, csalit.
A részvételi díj: 7.500Ft/ fő
Jelentkezni személyesen, 2015. június 08-tól az egyesület irodájában a Bartók B. út 7. szám alatt, ügyfélfogadási időben
hétfőn, szerdán, pénteken 13-17 óráig, kedden, csütörtökön
pedig 8-12 óráig lehet.
Az első 40 fő jelentkezését tudjuk elfogadni!
Csehovics Zoltán
ifjúsági felelős

Kultúra/Oktatás

2015. június 4.

A Derkovits Kulturális
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ

Május 11-június 19.
Válogatás a Derkovits Kulturális Központ képzőművészeti
gyűjteményéből
a kulturális központ aulájában és félemeletén
Látogatható június 19-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Június 15 – augusztus 31.
„Jaj, úgy élvezem én a strandot…” A fürdőruha története –
kamarakiállítás.
Helyszín: a könyvtár földszintje.

Városi Kiállítóterem
Kelemen Tamás, Pásztor Krisztián, Simon Tamás VILÁGKÉPEK című fotókiállítása. Látogatható június 12-ig, hétköznap 10.00-18.00 óra között.

„Villa Scederkyn” Tájház
Tiszaszederkényből a nagy háborúba című időszaki kiállításunk 2015. június 14-ig tekinthető meg.
Tárlatvezetés, illetve múzeumpedagógiai foglalkozás igényelhető a következő telefonszámon: 49/542-006/118-as melléken, illetve e-mailben a helytortenet@tujvaros.hu címen.

Irinyi műveltségi vetélkedő

Brassaisok sikere

Május 20-án rendezték meg a kazincbarcikai Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthonban az Irinyi János élete
és kora műveltségi vetélkedőt, melyen a Tiszaújvárosi Brassai
Sámuel Szakképző Iskola csapata 2. helyezést ért el. A csapatoknak Irinyi János életének és munkásságának méltatása mellett irodalmi, történelmi, zene-, művészet- és technikatörténeti
feladatokat kellett megoldaniuk. A csapat tagjai: Matula Lili
(10.V), Mecsei Brigitta (10.V), Nagy Zoltán (11.E), felkészítő
tanáruk: Pázmándi Henriett.
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Mesések, technikásak
Megyei angol mese- és
prózamondó verseny

Miskolcon, a Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskolában rendezték a megyei angol nyelvű mese- és prózamondó
versenyt. A Tiszaújvárosi Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói szép
eredményeket értek el: 5.-6. évfolyam kategóriában 1. helyezett lett Lovász Evelin
5/2. (Hunyadi Mátyás Iskola, felkészítő
tanár: Trohákné Lénárt Ilona). 7.-8. évfolyam kategóriában 3. helyezést ért el Kelemen Aliz 7/7. (Széchenyi István Iskola,
felkészítő tanár: Makó Éva).

Országos technika verseny

A XVI. Országos Technika Verseny országos fordulóját Budapesten a Békásmegyeri Veres Péter Gimnáziumban rendezték meg. A versenyen az a 14 csapat mér-

A technikás páros az eredményhirdetésen.

hette össze tudását, amelyek a megyei fordulók győztesei voltak. A verseny témája:
A papír szerepe életünkben. A verseny
célja: A munkavégzés megbecsülése, a
szokásrend kialakítása, segítőkészségre,
mértéktartásra, együttérzésre nevelés. A
verseny két nap alatt zajlott le és két részből állt. Első nap egy napelemes malmot

kellett készíteniük a gyerekeknek, melyet
be is kellett csomagolniuk a saját készítésű dobozukba. A malomhoz a következő
anyagokat használhatták fel: papír, rétegelt lemez, motor, napelem, vezetékek és
egyéb apró alkatrészek. A malmot is és a
dobozt is ki kellett ízlésesen festeni, illetve
díszíteni.
A második napon az elméleti feladatlapot
kellett megoldaniuk. A teszt nagy része a
papírgyártásról, felhasználásról, papírfajtákról szólt. A papírismeretek mellett általános technikai ismeretekből kérték számon a tanulókat. A nagyon erős mezőnyben a Tiszaújvárosi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola tanulói a következő eredményeket érték el: Egyéni elméleti fordulóban: 1. Lovász Péter 8/7.; 7.
Nagy Vanessza Roberta 7/6. Összesített
csapat eredmény: 1. Lovász Péter 8/7. és
Nagy Vanessza Roberta 7/6. osztályos tanulók (Széchenyi István Iskola, felkészítő
tanár: Bodnár Tiborné).
Hok Csaba
itézményvezető

kronika@tiszatv.hu

Minden, ami német

Rendhagyó német nyelvi versenynek lehettek részesei az Eötvös
gimnázium diákjai. A vetélkedő címe „Minden, ami német”, mottója
„A német nyelv összeköt”.
Az eseményt nem a megszokott feszült versenyhangulat jellemezte,
ami igen nagy szerencse volt a résztvevők számára, hiszen nem babra
ment. (Pedig igen, mert nem pontokat, hanem babokat gyűjtöttünk.)
Az öt négyfős, a helyszínen színes papírlapokkal kisorsolt csapat 13
témakörben mérhette össze némettudását, melyek közt szerepeltek
német futballra, folyókra, ismert emberekre vonatkozó kérdések, de
anagrammákat is meg kellett fejteniük a versenyzőknek. A vetélkedő
remek hangulatban zajlott, melyhez hozzájárult a „versenyfelügyelet”, azaz az iskola német szakos tanárainak vidám jelenléte és segítőkészsége, az általuk hozott ropogtatnivalók és innivalók íze is.
Nagy sajnálatunkra a szürke iskolanapok eme üde színfoltjának is
vége szakadt az eredményhirdetéssel, a helyezéseket pedig igen busásan jutalmazták tanáraink, akik a német nyelv göröngyös útján próbálnak minket helyreigazítani, néha így, néha úgy.
Stelkovics Máté Bence 11.a Remek hangulatban zajlott a vetélkedő.

Gyermeknap
45 éve történt

Emlékszem gyerekkoromból, milyen nagy ünnep volt a
gyermeknap a szocialista érában. Minden cég, szervezet,
vagy valamire való tömörülés játékokat, versenyeket
szervezett az alkalmazottak gyermekei számára. Én,
mint „Csepel Művek”-es gyerek, hatalmas kéjjel ülhettem fel az amúgy csak hírből ismert versenykerékpárokra, és egyéb kétkerekű csodákra, hogy gyorsasági,
netán lassúsági versenyen mérjem össze tudásomat kortársaimmal.
Hogy nem csak az idő által megszépített élményről van
szó, arra a Borsodi Vegyész 1970. június 4-i számában találtam bizonyságot. Ebben ugyanis egy külön cikk foglalkozott azzal, hogy Leninvárosban miként is telt el az
ünnep.
„A szomorkás vasárnapi időjárás ellenére az idei gyereknapon is jól érezték magukat a leninvárosi gyerekek.”
Délelőtt az akkori szokás szerint a kisdobosokat és úttörőket avatták fel.
„A 2. számú általános iskola a TVK tömegsport-telepén
rendezte meg az ünnepséget. A csapatgyűlésen dr. Alaitner Istvánné, a Ságvári Endre úttörőcsapat vezetője köszöntötte a résztvevőket és az ünnepelteket.”
A 3. számú általános iskola mintegy 200 vendég jelenlétében saját udvarán avatta kisdobosait és úttörőit. Ezután a szórakozásé volt a főszerep.
„Az ünnepélyes csapatgyűlés után tréfás játékokkal és
labdarúgó-mérkőzésen szórakoztak a gyerekek. (…)
Ezen a vasárnapon a művelődési központ rendezésében
ingyenes báb- és film- előadáson szórakoztak a gyerekek.”
A jövő héten ismét szemlézgetünk.
borza

A Tisza TV műsora
Június 4., csütörtök

9:00 Héthatár, a Tisza TV hírműsora: Vitaminok, allergia Ülés után - Ünnepi könyvhét - Tábormustra - Szociális nyári
étkeztetés - Gasztrofesztivál a szigeten
9:15 Hétről-hétre magazinműsor: Gyermek- és családi nap Sport (A műsor a szerdai adás ismétlése)
Június 8., hétfő

18:00 Sporthétfő. A Tiszaújváros-Hajdúböszörmény
NB III-as labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről
Június 10., szerda

18:00 Héthatár, a Tisza TV hírműsora: Pedagógusnapok Gimnasztráda gála - Nyársparti - Fesztiválok - Sport
18:15 Hétről-hétre, magazinműsor: A jövő autója

Hirdetés/Rendezvények
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Haltelepítés
A Zabos Géza HE 2015. június 04-én (csütörtökön) 2.500 kg
pontyot telepít az alábbiak szerint:
Csécsi tó:
650 kg
Erdészeti tó:
650 kg
Tolnai tó:
400 kg
Kürti tó:
300 kg
Nyugati fcs:
300 kg
Örösi tó:
200 kg
Horgászni 2015. június 06-án (szombaton) reggel 05.00 órától
lehet.
Balázs Tibor
horgászmester
Iroda kedvező áron kiadó,

Tiszaújváros városközpontban.

Földszinti, külön bejáratú, bútorozott, két iroda+előtér+WC.
Érd.: +36 30 915 4451

Alkoholproblémád van?

Van remény!

Talán a Névtelen Alkoholisták (AA) közössége
segíteni tud.
AA gyűlés Tiszaújvárosban: Magyarok Nagyaszszonya plébánia közösségi terem, Szent István út
20.
Szerda, 17 óra.
Telefon:
Csaba 06/70-676-53-01.

2015. június 4.

Sport

2015. június 4.

Asztalitenisz

Labdarúgás

Bajnokság
és ezüstérem

Lejátszották a különböző osztályú asztalitenisz csapatbajnokságok befejező és elmaradt fordulóit, így véglegessé váltak a bajnokságok eredményei. A TSC NB III-as együttese a második
helyen végzett az Észak-Magyarország „B” csoportban. A második számú együttes megnyerte a megyei bajnokságot, de nem
vállalta a magasabb osztályban a játékot, így a második helyezett
MEAFC II. nyert jogot a feljutásra. Ugyanitt az Eötvös DSE a 11.
helyet szerezte meg.
NB III:
Tiszaújvárosi SC – Várdai Asztalitenisz SE 15-3
A győzelmeket szerezték: Temesvári 4, Vécsei 4, Gulyás 4, Hajdu
1, illetve a Hajdu-Vécsei és a Temesvári-Gulyás páros.
Megyei o.:
Sátoraljaújhelyi TK I. - TSC II. 8-10
A győzelmeket szerezték: Mag 4, Kavicsánszki 3, Fóti 2 és a
Kavicsánszki-Mag páros.
Pataki Asztalitenisz SC II. - Eötvös DSE Tiszaújváros 9-9
A győzelmeket szerezték: Zoltán 4, Jakab 3, Léka 2.
Eötvös DSE Tiszaújváros - Holcim SC 4-14
A győzelmeket szerezték: Zoltán 3, Jakab 1.
Boldva Községi Sportegyesület - TSC II. 5-13
A győzelmeket szerezték: Kavicsánszki 4, Mag 4, Fóti 3, Dubéczi
1 és a Kavicsánszki-Mag páros.

Pünkösd kupa

Pünkösd kupa elnevezésű asztalitenisz versenyen indultak a TSC
utánpótlás korú asztalitenisz versenyzői. A mérkőzéseknek a
Debreceni Egyetem adott otthont. A tiszaújvárosi fiatalok kiválóan szerepeltek. Kiemelkedett Fónagy-Árva Péter teljesítménye, aki mindkét újonc kategóriát megnyerte, valamint Köllő
Ábelé, ő egy ezüst- és egy bronzérmet szerzett.
U11: 1. Fónagy-Árva Péter, 2. Köllő Ábel, U13: 1. Fónagy-Árva
Péter, 3. Köllő Ábel, U15: 4. Gyuricskó Adrián, U11 lány: 5.
Fónagy-Árva Zsófia, 6. Köllő Csenge.

Kézilabda

Az ezüst is szépen
csillog

A már aranyérmes MEAFC otthonában játszotta a megyei kézilabda bajnokság utolsó mérkőzését a Tiszaújvárosi SC együttese.
A találkozó már tét nélkül zajlott, hiszen a tiszaújvárosi lányok
újonc létükre az igen értékes második helyet szerezték meg.
MEAFC-TSC 32-13
Béres Zoltán, szakosztályvezető: Ezen a mérkőzésen igyekeztünk
lehetőséget adni azoknak a játékosoknak, akik eddig kevesebbet
léphettek pályára. A hazaiak legjobb összeállításukban játszva a
papírformának megfelelően magabiztosan nyerték a mérkőzést.
Gratulálok a csapatnak az egész éves teljesítményéért.
A lányok legközelebb a Sportfesztiválon lépnek majd pályára június 21-én, vasárnap egy négyes tornán, ahol az ellenfelek
Tiszalök, Hajdúszoboszló, Mezőkeresztes csapatai lesznek.

Műkorcsolya

Férﬁas helytállás
A miskolci Havasszépe és

Jégszínház versenyzője, a
tiszaújvárosi Szikszai Zsuzsanna legutóbb Németor-

szágban az oberstdorfi
nemzetközi műkorcsolya

versenyen szerepelt. Két
kategóriában is jégre lépett, és végül a 13. helye-

zést érte el a 33 induló
közül.
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A Sportcentrum eseményei

Június 6. szombat
Labdarúgás
09.30 Bozsik torna U11, U13
Füves edzőpálya, Műfüves edzőpálya
Június 7. vasárnap
Labdarúgás
18.00 Termálfürdő FC Tiszaújváros - Hajdúböszörmény NB
III-as bajnoki mérkőzés
Labdarúgó stadion

A hazai vegyészek nyertek

Az NB III Keleti csoportjának utolsó előtti fordulójában a Kazincbarcika vendégeként lépett pályára a Termálfürdő FC Tiszaújváros
gárdája.
A „vegyészrangadón” a hazaiak visszavágtak az ősszel Tiszaújvárosban elszenvedett vereségért.
KBSC FC - Termálfürdő FC
Tiszaújváros 3-1 (1-1)
Kazincbarcika: 150 néző, V.: Gyarmati
(Szilágyi, Benkő).
KBSC FC: Szabó Á.-Nagy, Lakatos, Katona, Czető, Szabó Á. (Sárközi), Kasza
(Illés), Illés, Dobos (Irhás) Nehéz, Elek.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs.Hajdu, Czégel, Fodor, Galambos, Bussy,
Polényi, Kerekes, Molnár L. (Patalenszki), Kovács, Potyka (Hussein).
14. perc: Szabó II. Ádám szerzett labdát
a tizenhatoson belül és a vetődő Tóth mellett a hálóba lőtt. 1-0
46. perc: Bussy magasan ívelt labdájába a

hazaiak kapusa Szabó I. Ádám csak beleütni tudott és a pöttyös a gólvonal mögé
hullott. 1-1
55. perc: Czető indításával Nehéz kilépett
a védők közül és a kifutó Tóth mellett a
hálóba emelt. 2-1
91. perc: Irhásra nem figyeltek a védők,
aki 13 méterről lőtte csapata harmadik
gólját. 3-1
Csak az első félidő végén állt pontszerzésre a tiszaújvárosi csapat. A második játékrészben a hazaiak hamar egyértelművé
tették a találkozót.
Gálhidi György, vezetőedző: Ma is - mint
eddig minden tavaszi mérkőzésen - rengeteg helyzetet kidolgoztunk, és végre ezek
közül 3-at ki is használtunk, és győzelmünk teljesen megérdemelt.
Bocsi Zoltán, vezetőedző: Nem tudtuk
megismételni a múlt heti jó játékunkat,
ezért pont nélkül távoztunk.
További eredmények
Jászberény - Felsőtárkány 0-1

Hatvan - Putnok 3-0
Hajdúböszörmény - Kisvárda 0-3
Nyírbátor - Salgótarján 5-2
Veresegyház - Gyöngyös 4-0
DVSC-DEAC - Budapest Honvéd 4-0
Következik a 30. forduló
2015.06.07., vasárnap, 18:00
Tiszaújváros - Hajdúböszörmény
Felsőtárkány - Veresegyház
Salgótarján - DVSC-DEAC
Kisvárda - Nyírbátor
Putnok - KBSC FC
Cigánd - Hatvan
Budapest Honvéd - Jászberény
Szabadnapos: Gyöngyös
*
Az elmúlt héten pótolták a 15. fordulóból elhalasztott mérkőzéseiket a TSC serdülő csapatai. A hétközi forduló nem sok szerencsét
hozott, mindkét gárda pont nélkül maradt.
Az eredmények:
U15 TFCT - Borsod Volán 3-4
U14 TFCT - Borsod Volán 1-6

Triatlon

Öt érem Egerből

Még a Tisza Triatlont megelőzően Egerben szerepeltek
a TVK-Mali TK triatlonistái
a mix-váltón és a felsőoktatási
OB-n. A mérleg 3 arany-, egy
ezüst- és egy bronzérem volt.
Eredmények:
Mix-váltó ob:
Elit kategória: 4. TVK-Mali TK (Zelovics

Dóra, Hankó Dávid, Szakály Zsuzsanna,
Balogh Bence), 1:56:13 óra. Szenior kcs.: 1.
TVK-Mali TK (Fróna Judit, Bán Csaba,
Dévayné Szűcs Anikó, Lehmann Tibor)
2:24:35. Utánpótlás 2. kcs.: 1. TVK-Mali
TK „A” (Putnóczki Dorka, Dévay Márk,
Szegedi Sára, Lehmann Bence) 1:51:40, ...3.
TVK-Mali TK „B” (Jakab Ilka, Lehmann
Csongor, Molnár Sára, Tóth Róbert Ferenc)

1:57:30, 4. TVK-Mali „C” (Filep Zsanna,
Orosz Gergő, Mátyus Lili, Fróna Ákos)
1:59:06. Utánpótlás 1. kcs.: 5. TVK-Mali
TK (Kovács Anna, Berencsi Ádám, Bóna
Kinga, Dévay Zsombor) 1:03:40.
Egyetemi-főiskolai ob, nők: 1. Szakály Zsófia (TVK-Mali TK, Széchenyi István Egyetem). Férfiak: 2. Balogh Bence (TVK-Mali
TK, Esterházy Károly Főiskola).

Triatlon

Bécsben és Keszthelyen is az elitben

Május utolsó hétvégéjén egy ausztriai és
két hazai versenyen bizonyítottak a
TVK-Mali TK sportolói, akik közül a
középtávú magyar bajnok Hankó Dávidot ezúttal sem tudták legyőzni, míg
a sprint futamon Molnár Sára meglepetés arannyal rukkolt elő.
Bécsben kontinensünk legjobb junior sportolói mérték össze tudásukat a sprint távú
Európa-kupa futamon. A fiúknál rendkívül élénk volt az érdeklődés, végül 77-en
rajtolhattak el, köztük a tiszaújvárosi színeket képviselő trió, Dévay Márk,
Lehmann Bence és Lehmann Csongor.
Márk mindössze 5 másodperccel elmaradva a dobogótól hatodikként, Bence
nyolcadikként, a rendkívül jól futó Csongor pedig tizenkettedikként fejezte be a
versenyt.
A lányoknál a szintén ifjúsági Putnóczki
Dorka ismét igazolta kiváló formáját, a fi-

atal tehetség tizenhat évesen kiharcolt 12.
helye dicséretes teljesítmény. A megfázással bajlódó junior Zelovics Dóra némileg
elmaradt az önmaga által is várt jó teljesítménytől.

Két arany, egy ezüst

A TVK-Mali TK sportolói szombaton
Keszthelyen, a sprint távú ranglista versenyen álltak rajthoz. A női abszolút értékelésben az 1999-es születésű Molnár Sára
meglepetés-győzelmet aratott. A férfiak
azonos kategóriájú eredményhirdetésén
Balogh Bence ezüstérmet vehetett át.
Másnap a középtávú ranglista viadalé volt
a főszerep. Itt a címvédő Hankó Dávid
révén volt érdekelt a tiszaújvárosi klub.
Dávid 3,5 perccel bizonyult gyorsabbnak
az ezüstérmesnél, ami biztató a két hét
múlva megrendezendő országos bajnokság előtt.

Hankó Dávid magabiztos győzelmet
aratott Keszthelyen.
(Fotó: Magánarchívum)

Kajak-kenu

Külföldi és hazai vizeken

A közelmúltban a tiszaújvárosi kajak-kenu együttesek
versenyzői több helyszínen
szerepeltek, és kiváló eredményekkel zártak.
A Tiszaújvárosi Vízi Sport Egyesület válogatott kajakosa, Molnár Péter a portugáliai Montemor-o-Velho-ban az idei első
világkupán indult. K-2 200 méteren Totka
Sándorral - legyőzve a tavalyi világbajnoki bronzérmes duót - aranyérmet szerzett, K-4 200 méteren Totka Sándorral,
Dudás Miklóssal és Balaska Márkkal az
eredményhirdetéskor a dobogó második
fokára állhattak fel.
Szolnok adott otthont az ifjúsági rangsoroló versenynek, ahol a Tiszaújvárosi
Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület fiataljai két arany, négy ezüst és egy bronzéremmel zárták a hétvégét.
K-2 1000m U17-U18: 1. hely Béke Kornél-Mayer Keán (Graboplast Győr), 7.

hely Erős Patrik-Kamil Albert (Graboplast
Győr), K-1 1000m U17-18: 2. hely Béke
Kornél, K-2 200m U17-18: 2. hely Nagy
Szabolcs- Vásárhelyi Norbert (MTK), K4 1000m U17-U18: 2. hely Béke KornélMayer Keán (Graboplast Győr) – Erdőssy
Csaba (Graboplast Győr) – Kuli István
(Szarvas), 3. hely Nagy Szabolcs –
Szendy Márk (MTK)- Vásárhelyi Norbert
(MTK)- Petró Erik (Váci KKSE), NC-1
500 m U17- U18 2. hely Bragato Giada,
NC-1 200 m U17- U18 7. hely Bragato
Giada, NC-2 200 m U17- U18 1. hely
Nagy Bianka- Bragato Giada, NK-2 500m
U17-18: 9. hely Somodi Viktória- Makk
Cintia (Graboplast Győr), NK-1 500m
U17-18 B döntő: 7. Somodi Viktória
A TVSE duója, Gömöri Dénes - Racskó
Márk összeállításban a K-2 férfi ifi 200 men a 4. helyen ért célba.
Győrben is vízre szálltak a TVSE versenyzői a Maraton Magyar Bajnokságon

és a Masters Magyar Bajnokságon. A válogatott parakajakos Váczi Anita remek
formában versenyezve aranyérmet szerzett kategóriájában.
Eredmények:
K-1 női parakajak „A” kategória 5 km, 1.
Váczi Anita, K-1 női masters 10 km, 2.
Rakusz Éva,
K-1 férfi ifi U17-U18 21 km maraton (5
futással) 6. Pócsi Alex, K-1 férfi masters
10 km , 10. Kollár Ferenc, K-1 férfi felnőtt 30 km, 10. Lőrincz Tibor, K-1 serdülő
fiú U15 15 km 2. döntő, 7. Bodnár Bence,
Mk-2 gyermek leány U12 5 km, 10. Erős
Kinga-Vitos Zsófia.
*
Az orfűi sportfesztiválon quadratlon sportágban (900 m úszás-5 km kajak-28 km kerékpár-6 km futás) Bodolai Fanni, a TVSE
kajakosa először indult ebben a szakágban, és második helyen végzett.

12. oldal

Rendezvények
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