
Tóthné dr. Hudivók Hajnalka lett
a tiszaújvárosi rendelőintézet
orvos igazgatója. Posztját június
elsejétől tölti be. /3. oldal

A hajrában lőtt két góllal 2-1-re
nyert a Tiszaújváros a Hajdúbö-
szörmény ellen, s ezzel megsze-
rezte a bajnokság hatodik he-
lyét.

/11. oldal

Orvos igazgató Pedagógusnap Hajrágyőzelem
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Minden oktatási intézményben megünne-
pelték a pedagógusnapot. A rendezvénye-
ken a köszöntések mellett számos tanár és
tanító vehetett át különböző elismerést.

/3. oldal

Viharos szél, zivatarok, jégeső. Az ország számos területén szembesültek az emberek ezekkel az időjárási jelenségekkel. Hétfőn
Tiszaújvárosba is betört a szél, dörgött, villámlott, majd leszakadt az ég. De nem volt jég, és a zivatar hamar elvonult. Megúsztuk.

Búcsú az iskolától

Ballagási ünnepségek
A hétvégén búcsút vesznek tanáraiktól, diáktársaiktól a végzős
általános iskolások.
A sort a Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola Éltes Mátyás Iskolája nyitja június 12-én, pénteken 11
órakor.
Június 13-án, szombaton „ballagási nagyüzem” lesz. Az ál-
lami általános iskola Széchenyi István Iskolájában 8:30-kor, a
Hunyadi Mátyás Iskolában 10 órakor kezdődik az ünnepség.
Akét egyházi általános iskola közül a Tiszaújvárosi Szent István
Katolikus Általános Iskolában 9 órától, a Kazinczy Ferenc Re-
formátus Általános Iskolában 10 órától ballagnak el a végzősök.

Viharos szél, eső

Megúsztuk az égszakadást

Tisza-szigeti gasztrokultúra

Szabadtéri főzés, jótékony célú gyűjtés
Intézmények, cégek, civil szer-
vezetek, egyesületek, pártok,
baráti társaságok, családok,
főzni szerető és tudó közössé-
gek határon innen és túlról.

Ilyen képet festett az elmúlt években a Tisza
Sziget főzőutcája. Sokan ragadtak fakana-
lat, aprították a hozzávalókat, kombinálták
az ízeket és fűszerezték különlegesre az ét-
keket, hogy elnyerhessék a legjobb hal-
vagy vadétel főzőjének járó elismerést, no
és a jutalmat. Így lesz ez az idén is! Bár még
nem végleges a nevezési lista, de már sora-
koznak a jelentkezők, van, aki most először,
van, aki sokadjára teszteli főzőtudományát
kellemes környezetben, barátok közt.
- Néhány évvel ezelőtt, amikor úgy gon-

dolta a város, hogy újra „felmelegíti” a
fesztivált, mi, mint egyetlen közétkezte-
tési intézmény dolgozói úgy gondoltuk,
hogy kint, szabad tűzön is teszteljük főző-
tudományunkat. Abban az évben meg-
nyertük a legjobb korhelyhalászlé-főző
címet, akkor eldöntöttük, hogy nem ha-
gyunk ki egy évet sem, kimegyünk, újra

főzünk és hátha újra díjnyertes lesz az ét-
künk. Most is készül kis csapatunk -
mondja Molnárné Tóth Anita a TIK gaz-
dasági igazgató helyettese.
A Tisza-szigeti gasztrokulturális rendez-
vényre szokás szerint ingyenes buszok
szállítják majd ki és vissza a vendégeket. A

halászléfőző fesztiválra karszalaggal lehet
bejutni, melyet a helyszínen is árulnak
majd. A belépőjegyek árai 100 forinttal drá-
gulnak, 300 forintért lehet megvásárolni a
karszalagot. Az ebből befolyó bevételt szo-
kás szerint jótékony célra fordítják a szer-
vezők.

Folyamatosan rendezik a terepet.

Rendkívüli testületi

Támogatási kérelem

Tiszaújváros képviselő-testülete kérelmet nyújt be
a helyi közösségi közlekedés támogatására - hatá-
rozott a képviselő-testület június 9-én tartott rend-
kívüli ülésén.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz benyújtandó pályázat ré-
szeként a testület egyebek mellett nyilatkozott arról, hogy a helyi
személyszállítási közszolgáltatást december 31-ig folyamatosan
fenntartja, illetve, hogy tavaly a helyi közlekedés működtetésé-
hez, fejlesztéséhez nettó 26.292 ezer forint önkormányzati tá-
mogatást számolt el.

Átköltözött
az okmányiroda

Átmenetileg átköltözött a Tiszaújvárosi Járási Hivatal Okmány-
irodai Osztálya. Az okmányiroda még csütörtökön is zárva tart,
péntektől pedig már az új helyen, a Tisza út 2/a szám alatt (a
használtcikk piaccal szemben) várják az ügyfeleket. A régi he-
lyen átalakítási munkálatok kezdődnek a Kormányablak létesí-
tése miatt, melyek várhatóan három hónapig tartanak.
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Egyházi hírek
Római katolikus
A szentmisék 18:30-kor, szombaton 18:30-kor, vasárnap dél-
előtt 11:00 órakor lesznek templomunkban. Június 13-án 18
órától Fatimai engesztelőmise lesz templomunkban.
Jövő vasárnap TANÉVZÁRÓ MISE lesz az állami iskolákba
járó hittanos gyermekek részére.

Református
Csütörtökön Tiszaújvárosban 18:00 órától bibliaóra lesz. Pén-
teken 19:00 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
Pénteken 8:00 Szent Liturgia, 17:00 vecsernye. Vasárnap 7:00
utrenye, 8:30 Szent Liturgia Nagycsécsen, 9:30 Sajószögeden,
11:00 Tiszaújvárosban. 17:00 vecsernye. Hétfőn és kedden
17:00 vecsernye. Szerdán 8:00 Szent Liturgia, 17:00 vecsernye.
„Osszuk meg mindenkivel önzetlenül a szeretetünket, nem tö-
rődve azzal, hogyan viselkednek velünk! Amikor Isten ke-
gyelme eljön hozzánk, nem törődünk azzal, szeretnek-e, vagy
sem, jót mondanak-e rólunk, vagy sem. Csak annyit érzünk,
hogy mindenkit szeretnünk kell. Önzés azt várni, hogy mások
jót mondjanak rólunk. Ne szomorítson el, ha nem így van!”
(Áthoszi Szent Porfíriosz atya)

Élet
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik júniusi

sorozatunk. A megfejtéseket a hónap

végén egyben várjuk, e-mailben a kro-

nika@tiszatv.hu címre, vagy postai

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István

út 16. címre.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt je-
lentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot június 14-ig (vasárnapig) a Re-
mény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052),
majd június 15-től (hétfőtől) a Borostyán Gyógyszertár (Széche-
nyi u. 11., tel.: 49/341-050) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Vasárnap és ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra
között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitva tartása:

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

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

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

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

ID. SALÉTROS ANDRÁS

életének 80. évében elhunyt. Hamvasztás utáni temetése
2015. 06. 12-én 14.30 órakor

a sajószögedi városi temetőben lesz.
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
BRIEGER LAJOS

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

A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik szerették,

tisztelték és ismerték, hogy drága édesapánk,
POLÓNYI JÁNOS

gyémántdiplomás tanár, szakmérnök,
91 éves korában 2015. május 26. napján elhunyt.

Temetése 2015. június 1-jén, pénteken,
12.30 kor kezdődik a sajószögedi temető ravatalozójában.

Béke poraira!

Felhívás!

Nyugdíjas
közgyűlés

Felhívjuk nyugdíjas társaink figyel-
mét, hogy a Tiszaújvárosi Nyugdí-
jasok Egyesülete 2015. június 15-én
(hétfő) 15.00 órakor a helyi nyugdí-
jas szervezet nagytermében (Tisza-
újváros, Kazinczy út 3.) REND-
KÍVÜLI KÖZGYŰLÉST tart az
alapszabály módosítása végett.
Az ügy fontosságára való tekintet-
tel megjelenésükre feltétlenül szá-
mítunk.

Sóvágó Gábor
Az egyesület elnöke

Vissza a szolgálatba
A Tiszaújvárosi Rendőrkapi-
tányság szolgálatát leadó kör-
zeti megbízottjának június
2-án 4 óra 10 perckor bűn-
cselekmény elkövetésére uta-
ló információk jutottak a bir-
tokába.

A rendőr újra szolgálatba helyezte magát,
majd munkatársaival Nemesbikken ellen-
őriztek egy tehergépkocsit és annak uta-
sait. A gépjárműben többek között feszí-
tővasat, kalapácsot, elemlámpát, fekete
maszkot, majd a raktérben nagy mennyi-
ségű vegyszert és különféle szerszámokat
találtak a rendőrök.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságra elő-
állított férfiak kihallgatásukon beismerték,
hogy elfogásuk
előtt nem sokkal egy oszlári telephelyről
tulajdonítottak el vegyszereket, komp-
resszort, hegesztőtrafót és más műszaki
eszközöket, mintegy kétmillió forint kárt
okozva a sértettnek.

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság lopás
bűntett elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt folytat büntetőeljárást az őri-
zetbe vett T. Gábor 26 éves, T. Gergő 24

éves bőcsi, F. Tivadar 30 éves és T. István
25 éves ónodi lakosokkal szemben.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendőr-főkapitányság

A rendőrök a lefoglalt zsákmánnyal.

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság mun-
katársai rendszeresen hajtanak végre kö-
zös járőrszolgálatot a helyi önkormányzat
képviselőivel, intézményvezetőivel és
azok munkatársaival. A Rendészeti Osz-
tály körzeti megbízottja legutóbb június
elsején az önkormányzat közterület-felü-
gyelőjével látott el mozgóőri feladatokat.
A közös akció alkalmával a rendőr és a fe-
lügyelő a város frekventált területeit, így
többek között a tiszaszederkényi város-

részt, a tiszai gátszakaszt, Tisza-part vá-
rosrészt ellenőrizték, ennek során több sze-
méllyel szemben intézkedtek, valamint
helyi lakosok véleményét is kikérték. A
megelőző jellegű ellenőrzés során jogsér-
tést, rendkívüli eseményt nem tapasztaltak.
Tiszaújváros közbiztonságának további ja-
vítása érdekében a rendőrkapitányság ve-
zetője a közeljövőben újabb közös moz-
góőri szolgálat ellátását tervezi a társszer-
vek munkatársaival közösen.

Közös járőrözés
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Pedagógusnapok

Az oktatókat ünnepelték
Minden oktatási intézmény-
ben megünnepelték a pedagó-
gusnapot. A rendezvényeken
a köszöntések mellett számos
tanár és tanító vehetett át kü-
lönböző elismerést.

Szentgyörgyi Albert szavaival köszöntötte
a pedagógusokat a Klebersberg Intéz-
ményműködtető Központ Tiszaújvárosi
Tankerületének ünnepségén Tállai András
államtitkár.
Az iskola dolga, hogy megtanítsa nekünk,
hogyan kell tanulni - idézte -, hogy fel-
keltse a tudás utáni étvágyunkat.
A tankerületi rendezvényen közel hétszáz
dolgozót köszöntöttek. Igaz, nem min-
denki volt jelen, de így is megtelt a
Derkovits Kulturális Központ színház-
terme a tankerületből érkezett ünnepeltek-
kel.
- A megyében a miénk a második legna-
gyobb tankerület - mondta Bozsikné Víg
Mariann tankerületi igazgató. - Nem csak
a pedagógusokat köszöntjük, hanem mind-

azokat, akik az ő munkájukat segítik.
Diákok műsora köszöntötte a Tiszaújvá-
rosi Szent István Katolikus Általános Is-
kola pedagógusait. Mint azt Mata István
atya elmondta, az egyházi iskolákra és az
ott dolgozó pedagógusokra kettős teher
hárul.
- Nem csak oktatni kell a gyerekeket, ha-
nem a hitre, a vallásra és ezen belül az er-
kölcsre is kell nevelnünk a gyerekeket -
mondta. - A mai világban azt láthatjuk,
hogy nagyon sok okos ember van, de csak
nagyon kevés igazán jó ember. Mi azt sze-
retnénk, hogy ne csak okosak, de jó em-
berek is legyenek a diákjaink.
- Ezen a napon köszönjük meg a pedagó-
gusok egész éves munkáját - mondta az
intézmény vezetője, Gál Benjáminné. -
Közel hetvenen leszünk, hiszen a meghí-
vott nyugdíjas kollégáinkkal együtt töltjük
el ezt az estét.
A Brassai Sámuel Szakképző Iskola ün-
nepségén dr. Fülöp György alpolgármes-
ter köszöntötte a pedagógusokat.
- A pedagógusnap és a gyermeknap na-
gyon közel esik egymáshoz - kezdte kö-
szöntőjét. - Ez akár annak is lehet a ma-
gyarázata, hogy a gyerekek és a pedagó-

gusok egymás nélkül elképzelhetetlenek,
hiszen nincsen iskola gyerek nélkül és
nincs iskola pedagógus nélkül sem.
A Veronika Hotelben tartott ünnepségen

adták át az idén alapított Brassai Tégla cí-
meket is. A korábban már átadott tanár és
diák díj után ezúttal három alkalmazott,
Földváriné Tóth Annamária, Horváth

Józsefné és Elekesné Danka Gyöngyi ve-
hette át az elismerést.
- A Brassai Tégla díj egy építmény alap-
kövét jelképezi - fejtette ki a díj filozófiá-

ját az iskola megbízott igazgatója, Jakab
Dénes. - Egy olyan új építmény alapkövét,
ahol szeret ott lenni a diák, a pedagógus
és az ott dolgozó valamennyi alkalmazott
is.
A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Mű-
vészeti Iskola jelenlegi és egykori tanítói
és tanárai közel 120-an gyűltek össze az
Arany Holló étteremben, hogy közös va-
csorával ünnepeljék a pedagógusnapot.
Bráz György polgármester köszöntőjében
a tanárok és tanítók városért tett szolgála-
tát hangsúlyozta.
- Hogy a városunk ilyen gyorsan, ilyen di-
namikusan tudott fejlődni az elmúlt évti-
zedekben, annak az is az oka, hogy ebben
a városban nagyon nagy többségben er-
kölcsös emberek élnek - mondta köszön-
tőjében. - Ez alapvetően a családok mellett
az intézményi nevelésben fejlődik, fejlő-
dött ki.
A pedagógusnap jelzi, lassan elérkezik a
tanév vége az ilyenkor sűrűsödő feladatok
között azonban minden oktatási intéz-
mény fontosnak tartja, hogy egy kicsit la-
zítsanak.
- Időt kell, hogy szakítsunk egy kis ün-
neplésre - mondta Hok Csaba intézmény-

vezető. - Ilyenkor tudja megköszönni
Tiszaújváros önkormányzata az eddig
végzett munkát és köszönteni tudja az ön-
kormányzat az állami fenntartású iskola
pedagógusait.
Közös énekléssel kezdődött a Kazinczy
Ferenc Református Általános Iskola ün-
nepsége a Sziget csárdában, majd az első
osztályosok műsora köszöntötte a tantes-
tületet.
- Mindenkinek az életében volt egy peda-
gógus, aki valamilyen jó példát mutatott
neki - mondta Dorony Attiláné igazgató. -
Mi ezen alkalommal szeretnénk ezt a pél-
dát ünnepelni és érezni azt, hogy megbe-
csülnek minket.
A rendezvényen több elismerés is gazdára
talált. A Kazinczy plakettet - melyet idén
alapítottak -, hatan vehették át, míg az is-
kola diákjainak szavazatai alapján a Ka-
zinczy-díjat Tölgyesiné Liktor Mária
kapta.

borza

Tóthné dr. Hudivók Hajnalka lett a tiszaújvárosi
rendelőintézet orvos igazgatója. Posztját június el-
sejétől tölti be. Néhány napos helyi tapasztalattal a
háta mögött még nem terveiről kérdeztük, inkább
saját magáról, választott hivatásáról, szakmai pá-
lyafutásáról.

Az egészségügyben történt jogszabályváltozás miatt kellett a ko-
rábbi vállalkozói státuszú orvos igazgató helyett egy főállásút
felvennie a rendelőintézetnek - tudtuk meg Nagyné Kántor
Judittól, a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatójától.
Az állást megpályáztatták, a jelöltek közül Tóthné Dr. Hudivók
Hajnalkát választották meg az új pozícióra.
- Sárospatakon születtem, ott végeztem általános- és középiskolai
tanulmányaimat, majd a Debreceni Orvostudományi Egyetemen
szereztem diplomát 2000-ben, 2006-ban ideggyógyászatból szak-
vizsgáztam - mondja az orvos igazgató. - Kezdetben a B-A-Z Me-
gyei Kórházban dolgoztam, ahol az ideggyógyászat mellett
toxikológiai ismeretekre is szert tettem. Lányom születése után hat
évig a B-A-Z Megyei Büntetésvégrehajtási Intézetben dolgoztam,
ezt megelőzően járási tisztifőorvosként dolgoztam Miskolcon, így
a betegellátáson kívül a közigazgatásba is nyertem betekintést, il-
letve az egészségügyi igazgatással kapcsolatosan is tapasztalatokra
tettem szert.
- Miért gondolta, hogy megpályázza az állást?
- Több oka is volt. Egyrészt a személyes kötődés, mivel a férjem
innen származik, így mi is nagyon sok időt töltöttünk itt a vá-
rosban. Nagyon szimpatikus, élhető, családbarát kis város
Tiszaújváros, ez volt a döntésem egyik oka. A másik, hogy a
munka szempontjából számomra ideális kombináció ez, hiszen a
betegellátásban is részt tudok venni, illetve az egészségügyi igaz-
gatással, továbbá az orvosok tevékenységének segítésével fog-
lalkozhatok, amit fontos dolognak tartok. Mindenképp szemé-
lyes, jó kapcsolatot kell kialakítanom az orvosokkal, az effektív
munkavégzés nagy része nyilván majd az íróasztal mögött zajlik.
Számomra ez egy újabb kihívás, ahol ötvözhetem az eddig meg-
tanultakat.
- Ez már a második hét, amit a rendelőintézetben, új mun-
kahelyén tölt. Nyilván ez az idő még kevés ahhoz, hogy ta-
nulságokat vonjon le és tapasztalatokról beszéljen, de be-
nyomásai bizonyára már vannak.
- Igen. Felszereltségét, infrastruktúráját tekintve messze megha-
ladja a Borsod megyei átlagot. Azt gondolom, hogy itt nagyon jó
munkakörülmények vannak, így a szakmai munkára sokkal job-
ban lehet koncentrálni. Stabil, felkészült orvosi gárda van itt,
akikkel reményeim szerint jól lehet majd együtt dolgozni.
- Ideggyógyász szakorvosként praktizál-e az orvos igazgatói
teendők mellett?
- Igen. Egyrészt azért, mert ahhoz, hogy a működési nyilvántar-
tásom fenn maradhasson, tehát, hogy a későbbiekben is tudjak
orvosként működni, ez szükséges, másrészt meg ez a szakmám,
ez a hivatásom, amit nagyon szeretek.

berta

Új orvos igazgató a rendelőintézetben

Ideális kombináció

A tankerületi ünnepségen több polgármester is megjelent.

Közel hetvenen voltak a Szent István iskola ünnepi vacsoráján.

Dr. Varga István lelkész gratulál a Kazinczy-díjasTölgyesiné Liktor Máriának.

Az állami általános iskola pedagógusait azArany Holló étteremben köszöntötték.Swietochlowicében
jártak

Bráz György polgármester vezetésével négyfős ön-
kormányzati delegáció vett részt a Swietochlowicei
Napok június 5-7. közötti programjain.

A látogatás alkalmával a két város vezetői eredményes egyezte-
tést folytattak az ifjúsági kapcsolatokról, a sport területén kiala-
kítandó együttműködésről, valamint a Tiszaújvárosi Városnapok
programjainak előkészítéséről.
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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
KISS ZOLTÁN JÓZSEF

a 3. sz. választókerület képviselője
2015. június 17-én (szerdán)

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői szoba.

Polgármesteri Hivatal

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy

a 06-80/ 200-839-es telefonszámon lehetőség van közérdekű

problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzí-

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

Polgármesteri Hivatal megteszi a szükséges intézkedéseket.

Módosult, kiegészült a lakóépületek
energiatakarékossági pályázata

Tiszaújváros önkormányzata a lakásszö-
vetkezetek és társasházak részére lakó-
épületek energiatakarékosságot célzó be-
ruházásainak 2015. évi támogatására meg-
hirdetett pályázata kiegészült a közös hasz-
nálatú helyiségekben található külső nyí-
lászárók hőszigeteltre történő cseréjével.
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 elő-
segítő beruházások támogatása
A pályázók köre:
A támogatásért pályázhatnak a lakásszö-
vetkezetek és társasházak tulajdonostársa-
inak közössége, amelyek a lakóépületeik
homlokzati és végfal-felületeinek vala-

mint a panellapok dilatációs hézagainak
utólagos hőszigetelését kívánják elvégez-
ni, illetve a lépcsőházaik és közös haszná-
latú helyiségeik ablakfelületét hőszigetelő
üvegre és nyílászáróit hőszigetelt kivite-
lűre 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 lakóépületek közös használatú helyisé-
geiben található külső nyílászárók hőszi-
geteltre történő cseréje,
- a paneltechnológiával épült lakóépüle-
teknél a panellapok közötti dilatációs hé-

zagok hőszigetelésének felújítására,
- homlokzat szigetelés azoknál a lakóépü-
leteknél, ahol a külső homlokzati - valam-
ennyi lakás és közös használatú helyiség
(lépcsőház, pince, egyéb) - nyílászáró cse-
réje 100%-ban már megtörtént, vagy o-
lyan 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 információt
a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fej-
lesztési és Városüzemeltetési Osztályán,
valamint a városi honlapon (www.tisza-
ujvaros.hu) kaphat.
A pályázat benyújtásának határideje:
2015. szeptember 30-ig folyamatos.

Álláshirdetés

Jogi és igazgatási munkatárs munkakör
Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegy-
zője pályázatot hirdet a Polgármesteri Hiva-
talban jogi és igazgatási munkatárs munkakör
betöltésére, 6 hónap próbaidő kikötéssel, ha-
tározatlan időre szóló kinevezéssel.
Munkaköri feladatok: jogi előkészítési-,
közbeszerzési-, törvényességi-, a képvi-
selő- testület és a bizottságok munkájával
kapcsolatos feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
- jogász szakképzettség, vagy
- felsőoktatásban szerzett közigazgatási
végzettség,

- felhasználói szintű számítógépes isme-
retek,
- 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.

Banki károsultaknak
Banki károsultak és eladósodott családok részére INGYENES
segítségnyújtási lehetőség. Segítjük a lakosságot a banki elszá-
moltatással kapcsolatos feladataiban.
A több mint 90 napot meghaladó tartozással rendelkező ügyfelek
részére ingyenes válságkezelési tanácsadást biztosítunk.
Az eladósodott családok részére tanácsadást biztosítunk most, il-
letve a későbbi magáncsőd eljárások során.
Vállalkozások részére a vállalkozói hitelek (nem támogatott hi-
telek) 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

Árverési hirdetmény

Használt tehergépkocsi
értékesítése

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. értékesítésre meg-
hirdeti a tulajdonában lévő alábbi tehergépkocsit.
A jármű adatai:
Rendszám: GSF - 802, márka: Toyota (D), modell: Dyna Dies
1995 - 2001, típus:2,5 D 100, hengerűrtartalom: 2.446 cm3, első
forgalomba helyezés: 1998. 09., tényleges futás: 329.857 km, ed-
digi tulajdonosok száma: 2.
A gépkocsit árverésen értékesítjük a kihirdetett alapárról induló
szabad licitálással.
Licit induló összeg (alapár): bruttó 600.000 Ft.
Az árverésen való részvétel feltételei:
- határidőben beadott jelentkezési lap,
- személyesen legalább egy alkalommal a gépkocsi megtekin-
tése,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó törvé-
nyesen meghatalmazott képviselőjének jelenléte.
Jelentkezési lapok benyújtási határideje: 2015. június 23-án
12.00 óráig a cég titkárságán.
Árverés ideje, helye: 2015. június 24-én 09.00 óra a kft. tárgya-
lójában.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Zárva lesz a Szederinda konyhája
Tájékoztatjuk a Tiszaszederkény városrész-
ben élő étkezőket, hogy 2015. június 22-től
várhatóan 2015. augusztus 14-ig a Szeder-
inda Óvoda konyhája felújítási munkálatok
miatt zárva tart.
A munkálatok miatt a nyári szociális gyer-
mekétkezést igénybe vevők és a szociális ét-
kezők részére az étkezést - figyelembe véve
a tálalókonyhákon már kialakult ebédeltetési
rendet - intézményünk az Esély Napközi
Otthon, valamint a Tiszaszederkényi Idősek
Klubja tálalókonyhájáról biztosítja az aláb-
biak szerint:

Esély Napközi Otthon:
A Tiszaszederkény városrészben élő, nyári
szociális gyermekétkeztetési kedvezmény-
ben részesülő iskolások részére az étkezés
2015. június 16-tól augusztus 28-ig 12.30-
13.30 óra közötti időszakban biztosítjuk,
kizárólag helyben fogyasztva.
Tiszaszederkényi Idősek Klubja:
2015. június 22-től augusztus 14-ig 12.00
-13.00 óra közötti időszakban az étkezés
• a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
Szederinda Óvodájába járó, nyári szociá-

lis gyermekétkeztetési kedvezményben ré-
szesülő gyermekek esetében saját ételhor-
dóban,
• szociális étkezők esetében változatlanul
intézményi ételhordóban történő elvitellel
vehető igénybe.
Kérünk minden étkezőt a tálalási idő pon-
tos betartására!
Köszönjük türelmüket és megértésüket!
Tisztelettel:

Kósa-Tóth Zoltán
igazgató

Tájékoztató

Zsákosztás
Tájékoztatjuk, az érintetteket hogy a zöldnövényi hulladék-
zsákok a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. telephelyén
(Tisza út 2/A) a raktárépületben (volt Faipari termékek boltja)
vehető át munkanapokon 7 - 15 óra között. Megközelíthető a
Teleki Blanka út felőli kapun.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Tisztelt Fogyasztóink!
Ezúton értesítjük Önöket arról, hogy középfeszültségű hálóza-
tunkon felújítási, karbantartási munkát végzünk. A munkavég-
zés időtartama alatt az alábbi vételezési helyeken a villamos-
energia szolgáltatást szüneteltetni fogjuk.
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.
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. 19-
25., 18-44., Dózsa u. végig, Bocskai u. végig.
Biztonsági okokból ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket arra,
hogy ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, a há-
lózatot előzetes értesítés nélkül visszakapcsoljuk.
Megértésüket és türelmüket köszönjük.

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

Áramszünetek Szederkényben

Óvodai zárva tartás
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal ér-
tesíti a lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi
Napközi Otthonos Óvoda egyes épületei-
nek nyári zárva tartása az alábbiak sze-
rint 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. jú-

nius 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 Nap-
közi Otthonos Óvoda az alábbi rend sze-
rint 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. jú-
nius 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 szíves-
kedjenek.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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Felvételünk illusztráció.

Kártyaérvényesítés
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros Önkormány-
zatának Képviselő-testülete döntött a TISZAÚJVÁROS KÁR-
TYÁK érvényesítési díjáról. A döntés szerint a 2015. évi ér-
vényesítés 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

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.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Irány Bogács!

Új elfogadóhely

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. élet-
évüket betöltöttek jelentkezhetnek. A képzés 3 éves, a 10. év-
folyamtól indul, előző tanulmányok beszámításával.
A jelentkezés feltétele a szakiskolai 9. és 10. osztály eredmé-
nyes elvégzése. Nappali tagozaton a tanulók utoljára abban az
évben kezdhetnek tanévet, amelyben a 21. életévüket betöl-
tik. A képzés csak az egyik tagozaton indul, a jelentkezők lét-
számától függően. Jelentkezési határidő: 2015. augusztus 28.
Jelentkezési lapok beszerezhetők az iskolatitkárnál, illetve le-
tölthetők az iskola honlapjáról: www.eotvos-tuj.sulinet.hu

Pogonyi-Simon Edit
intézményvezető

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 e-
redményező 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 épületrész 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 kö-
vetően 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.

Pályázati felhívás

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, a társadalmi és civil szerve-
zeteket, hogy elkészült Tiszaújváros Integrált Településfejlesz-
tési Stratégiájának tervezete, melynek véleményezésére, megvi-
tatására 2015. június 17-én, szerdán 16:30-kor lakossági fórumot
tartunk a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében.
Mivel a széleskörű véleményezés feltétlenül szükséges a stra-
tégia közmegelégedésre és teljes körű társadalmi támogatott-
ságra szolgáló véglegesítéséhez, ezért felhívjuk a tisztelt ér-
deklődőket az áttanulmányozásra és véleményezésre, valamint

véleményük és javaslataik ismertetésére e fórumon, melyre
minden érdeklődőt és véleményalkotót várunk.
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.

Bráz György
polgármester

Felhívás

Lakossági fórum a stratégiáról

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!

június Helye Ideje Kinek a részére
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 7.30 - 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)

Gyakorlat volt

Fekete füst - zöld szám

Egy olvasónk zöld számos telefonos bejelentésében arra kérte a
Polgármesteri Hivatalt, hogy lapunk hasábjain adjon tájékoztatást
arról, mi okozta május 28-án délután a TVK területén feltörő ha-
talmas fekete füstöt.
Nos, nincs ok az aggodalomra. Az adott időszakban ugyanis a
FER Tűzoltóság hajtotta végre szokásos - három napon át tartó -
bejelentett éves gyakorlatát a TVK gyakorlópályáján.
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Köszönet az odaadó munkáért
„Azt, hogy hogyan éljek, mit tegyek, mind
az óvodában tanultam meg” - Robert
Fulghum eme bölcsessége jut eszembe,
miközben keresem a köszönet és hála sza-
vait.
Anyának lenni nem könnyű feladat. A leg-
féltettebb kincsemet, akit a szívem alatt
hordoztam, majd fájdalmak közt erre a vi-
lágra hoztam, pár röpke év múlva más em-
berekre kellett bíznom, óvodába írattam.
Hittem, hogy a legjobbat adhatom neki, a
legjobb emberekre bízom, amíg én dolgo-
zom. Az agyam tudta, hogy a legmegfele-
lőbb helyre kerül, de a szívem mégis
aggodalommal volt tele. Olyan dolgokat
tanult, olyan érzéseket ismert meg, olyan
fontos ismereteket kapott, amit csak a kö-
zösségben kaphat meg az ember gyer-
meke. Megtanult játszani, befogadni új
társakat az életébe, szeretni, tisztelni új
felnőtteket, új gyerekeket, az élethez fon-
tos, elengedhetetlen szabályokat tanult
meg.

Jártak múzeumba, ahol elődeink ételeivel,
munkaeszközeivel ismerkedtek meg, ki-
próbálta azokat. Megtanulta mi a különb-
ség értékes és értéktelen dolog között.
Jártak az Operában, a Csodák palotájában,
mentek színházba, kirándultak a környé-
ken. Megismerték a „nagy folyót”, a
Tiszát, a szigeten növényeket, állatokat,
halakat, bogarakat ismertek meg. Megta-
nulta, hogy az életben minden élőlénynek
fontos helye van a biológiai láncban.
Mesejáték délutánokon új kifejezéseket is-
mert meg, új viselkedési és kiejtési szabá-
lyokat, és minden délután élményekkel
tele jött haza. Büszkén mutatta mit „dol-
goztak” aznap. Festettek, nyirkáltak, ra-
gasztottak, apró ajándékokat készítettek és
csak úgy kedvük szerint - mondta gyak-
ran. Minden nap örömmel ment óvodába
és amikor - némi szülői kíváncsisággal -
azt kérdeztem, melyik óvónénit szereted
jobban, nem késett a válasz: Edit nénit és
Mónika nénit egyformán. Nem kell ennél

több egy szülőnek. Tudtam, hogy jó he-
lyen van, biztonságban, szeretetben és
tiszteletben van része. A pedagógushiva-
tás nem könnyű és nem látványos feladat,
itt nem lehet kézzel fogható eredményeket
felmutatni minden nap. Mégis szebb és
több minden másnál, hisz ők rakják le az
életben fontos tudnivalók alapjait. A szó
igaz értelmében kézen fogva vezetik, ta-
nítják gyermekeinket a jóra, nevelik a
szépre, jó és igaz dolgokra.
Óvónénik! Tudom Nektek is van családo-
tok, háztartás vezettek, vár otthon a har-
madik, negyedik műszak. Hogy csinál-
játok, hogy mégis kedvesek, türelmesek,
mosolygósak vagytok? Mi a titok? A sze-
retet!
Hálás szívvel köszönöm, amit értünk tesz-
tek! Kívánom, hogy ez tartson még na-
gyon sokáig!
Köszönet minden pedagógus odaadó mun-
kájáért!

V. Éva szülő

Energiahatékonyság
szolgálatában a Jabilnál

Kondenzációs kazáncsere és talajszondás hőszivattyúzás valósul
meg a Jabil tiszaújvárosi gyárában az energiahatékonyság szol-
gálatában. A működési kiadások visszafogása mellett fontos
szempont volt a megújuló karbantartási ráfordítások mérséklése
és a CO2 emisszió visszaszorítása is.
Az idén a Jabil tiszaújvárosi gyárában megvalósuló kétfázisú
projekt nagyban hozzájárul az alternatív energiák használatának
kiterjesztéséhez és a vállalati tiszta környezet fenn¬tartási tö-
rekvésekhez. Első lépésként 2014 végén lecserélték a tíz éve mű-
ködő, mára elavult atmoszférikus kazánt egy csaknem 1 MW
teljesítményű kondenzációs kazántelepre.
Második lépésként a napokban elkezdődik a 200 kW teljesítmé-
nyű talajszondás hőnyerési megoldás kivitelezése is, ami világ-
szintű újdonság a vállalat gyakorlatában.
Ennek lényege, hogy 28 db, egyenként 100 m mélységben ki-
alakított, alacsony forráspontú hőhordozó médiummal feltöltött
talajszonda hozza felszínre a földhőt, amelyet nyáron növelnek,
télen pedig csökkentenek. Ezzel a megoldással az egyik gyár-
épület teljes hő- és hűtési igényének mintegy 30%-át tudják biz-
tosítani. A megtakarított mintegy 80 000 m3/év földgáz és 135
MWh elektromos energia számottevően mérsékli a vállalat mű-
ködésének ökológiai lábnyomát.
A meglévő adottságok (pl.: kevésbé értékes telekrész rendelke-
zésre állása, fűtéskorszerűsítési és kompresszor hulladékhő ener-
gia, valamint aktív és passzív szolár hasznosítási tapasztalatok)
mellett fontos szerep jutott annak az energiafelhasználási- és
veszteségtérképnek, amely évekkel ezelőtt kijelölte a megfelelő
utat a vállalati energetika előtt.

kronika@tiszatv.hu

Ismét a játszótéri gyúrásról
Kedves Juhos Úr, Kedves József, Ked-
ves 14 év alatti gyerekek és szüleik!
Szülőként kötelességemnek érzem a gye-
rekek és szülőtársaim nevében elnézést
kérni mindazoktól, akiknek a 14 év feletti
fiatalok megzavarták a lelki nyugalmát a
Barcsay Jenő téren lévő játszótéren.
Igen, hibáztak gyermekeink, amikor a tiltó
táblát figyelmen kívül hagyva, rosszul vá-
lasztották meg a sportolásukhoz a hely-
színt. De vajon létezik-e olyan hely vá-
rosunkban, ahol a kamaszok levezethetik
fölös energiájukat?
Visszaemlékszem arra a pillanatra, amikor
kisfiam először jött haza egy ilyen közös
edzés után: „Anya! Annyira jó volt együtt
lenni, közösen erősíteni, hasznos tanácso-
kat tudtunk egymásnak adni, holnap is el-
megyünk.” Örömmel hallgattam és köz-
ben arra gondoltam, hogy mennyire hálás
lehetek azért, hogy az én sarjam nem a
számítógép előtt görnyed, nem a telefonját
nyomkodja és játssza a vérengzősnél vé-
rengzősebb játékokat, és nem egy eldugott
bokorban vagy szórakozóhelyen lövi be
magát bódító szerekkel, hanem próbál
tenni az egészségéért, sportol, erősít.
Második alkalommal már lógó orral jött
haza és elmondta a közterület-felügyelő és
a rendőr bácsikkal folytatott beszélgetést,
ahol javasoltak nekik egy másik helyszínt
(azóta már innen is kitiltották őket). Átbe-
széltük a dolgot és megígértem neki, hogy
a tőlem telhetőt megteszem az illetékes
szerveknél. Még mielőtt léphettem volna,
felgyorsultak az események. „Anya nézd!
Megjelent egy cikk a Krónikában rólunk.”

Leültem és elolvastam, vagy elolvastam és
leültem, már nem is tudom, de letaglózott
József levele, mely szerint kisajátítják,
késő délután megszállják a játszóteret a
„vandálnak titulált” kamaszok. Tüzeteseb-
ben megvizsgáltam a fotót, ahol még a ho-
mályban is jól látszik, hogy csak a hintázó
rész felét foglalják el a fiúk, és kulturáltan
mutatnak példát a későn fekvő piciknek.
Felötlött bennem egy kérdés: Vajon eszébe
jutott-e Józsefnek az idő múlása, hogy az
ő gyermeke is lesz egyszer kamasz?
Ha eszébe jutott volna, akkor egy kéréssel
egészítette volna ki a cikket, nem pedig
egy figyelmeztetéssel.
Ettől függetlenül az ígéretemet teljesíte-
nem kell.

Az alkalmat megragadva a Krónika ha-
sábjain keresztül fordulok a tiszaújvárosi
önkormányzat illetékes osztályához, és
tisztelettel kérvényezem, kezdeményezem
egy szabadtéri (vagy akár több) street
workout park kialakítását, mely nem csak
a kamaszoknak, de a szülőknek, felnőt-
teknek is alkalmas lehet a napi stressz le-
vezetéséhez (az „asszonyjátszótér”-hez
hasonlóan), sportoláshoz kis városunkban.
Várom megtisztelő válaszukat!
Üdvözlettel és köszönettel:

Kövesdi Tünde
(A Sport-Park Kft. üzleti tervében több
szabadtéri sporteszköz telepítése szerepel
a megépítendő műfüves pálya környezeté-
ben - a szerk.)

HORGÁSZOK FIGYELEM!
2015. július 3-án (pénteken) 17 órától koszorúzással egy-
bekötött megemlékezést tartunk Tiszaújvárosban, a Teleki
Blanka u. 5. szám alatti Zabos Géza emléktáblánál.

2015. július 4-én (szombaton) Zabos Géza horgász csapat-
versenyt tartunk az Erdészeti és a Tolnai tavon.

3 fős csapatok jelentkezését várjuk (nevezési díj: 3.000,-
Ft/csapat).

5.00-tól gyülekezés
5. 30-tól sorsolás
6.00-10.00-ig verseny
11.00-13.00- technikai versenyszámok:
totó, darts, célba dobás.
Mérlegelés, eredményhirdetés, tombola.
Ebéd.

A horgászverseny nevezési díját az egyesületi irodán (Tisza-
újváros, Bartók B. u. 7.) lehet befizetni nyitvatartási időben
(hétfő, szerda, péntek 13-17 óráig, kedd, csütörtök 8-12 óráig)
2015. július 2-ig.
Nevezést a horgászversenyre (fantázianévvel ellátva) csak tel-
jes létszámú, 3 fős csapattal fogadunk el! (Horgászni a ver-
senyszabályzatnak megfelelően legfeljebb 2 bottal, kész-
ségenként 2 horoggal lehet.)

Ebédjegyet 1.200,- Ft-ért lehet vásárolni az egyesületi irodán.
Az ebédjegy ára tartalmazza az ebédet, egy üdítőt és a ver-
seny utáni horgászati lehetőséget.

A Zabos Géza Emléknapon az Erdészeti és a Tolnai tavon csak
az a horgász horgászhat, aki csapatversenyben vesz részt, vagy
aki ebédjegyet váltott!

Kiss Béla
elnök

Az elmúlt héten csütörtökön 2500 kg pontyot telepített a kezelé-
sében lévő vizekbe a Zabos Géza Horgász Egyesület. Felvéte-
lünk a Tolnai-tónál készült, ide 400 kg hal került.

Sok mindenre jó a street workout. (Fotó: internet)

Haltelepítés

Ponty a tavakba

Horgász napközi
A Zabos Géza Horgász Egyesület horgász napközit szervez 8-
14 éves (horgászengedéllyel rendelkező) gyermekek részére a
sajószögedi Erdészeti-tavon 2 turnusban (20-20 fővel) min-
den 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 iro-
dájában 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

NYÁRI ANGOLTÁBOR
2015. június 29 –július 3. között angol nyelvű napközis

tábort szervez a Tiszaújvárosi Református Egyház
A foglalkozásokat amerikai fiatalok tartják

a 12 vagy annál idősebb korosztály számára.
Napi háromszori étkezést biztosítunk.
Jelentkezés és bővebb felvilágosítás a

70/333-7543-es telefonszámon
vagy a reftujvaros@gmail.com címen.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Patika nap

Bizalom, nyitottság, felvilágosítás
Ingyenes szűrővizsgálatok, elő-
adások, szakorvosi tájékozta-
tók. Ilyen programokkal vár-
ták országszerte a lakosságot
múlt héten a gyógyszertárak.

A 12. Országos Patika Napok rendez-
vényhez a tiszaújvárosi Arany Sas Gyógy-
szertár is csatlakozott, itt tartották a Bor-
sod megyei rendezvények megnyitóját is.
A rendezvény vendégeit a házigazda dr.
Laki Tibor köszöntötte, majd a Hunyadi
iskola koboldnak öltözött harmadikosai
mutatták be ír táncukat. Az ünnepségen a
szakma nevében dr. Nyíri László a B-A-Z
megyei Gyógyszerészi Kamara elnöke
mondott beszédet, aki a patikák és a la-
kosság közötti kapcsolatról, a gyógysze-
részek gondozási feladatairól is tájékoz-
tatta a jelenlévőket.
- Jó látni, hogy milyen sokan csatlakoztak
az országból a rendezvényhez. A gyógy-
szerészkamara és a Nemzeti Egészségfej-
lesztési Intézet közös, éves, átfogó prog-
ramja, hogy a gyógyszertárak aktívan kap-
csolódjanak be abba a felvilágosító soro-
zatba, melynek központjában az asztma
megelőzés és kezelés felvilágosítása törté-
nik, valamint a vitaminok, ásványi anyagok
helyes alkalmazásának megismertetése tör-
ténik - mondja dr. Nyíri László. - A gyógy-
szerészek mindig keresik a kitörési le-
hetőséget az eladói státuszból, abból, hogy
ők ne diplomás eladóként jelenjenek meg a
lakosság szemében. Ezzel évek óta küzd a
szakma. Mi a gyógyszerészi gondozásban
véljük megtalálni az egyik ilyen kitörési
pontot. Nem az orvosok ellen vagyunk, nem
a kenyerüket akarjuk elvenni, hanem segí-
teni akarjuk őket, kvázi a kezük alá dol-

gozni, hiszen a patikákban mi is rengeteg
szűrést el tudnánk végezni. Van az Egy
cseppAlapítványnak egy patikai szűrőprog-
ramja, melybe sok gyógyszertár bekapcso-
lódott, Borsodban is körülbelül harminc.
Ezekben a patikákban többféle szűrés is van,
hiszen akkreditált szűrőhelyek.
Bráz György polgármester a város nevé-
ben köszöntötte a programok résztvevőit.
Megnyitójában a gyógyszerész szakma
fontosságát is hangsúlyozta. A gyógysze-
részi gondozásról, a szűrővizsgálatokról
dr. Pataki Lajos megyei főgyógyszerész
szólt a megnyitón.
Allergia, vitaminok, ásványi anyagok, nyom-
elemek témakörben a rendelőintézet négy
szakorvosa tartott rövid előadást a lakos-
ságnak, de totót is kitölthettek, értékes
ajándékokért, délután pedig a gyermekek-
nek meghirdetett rajzpályázat eredményét

ismertették. A gyógyszertár kulisszái
mögé is be lehetett nézni, de vérnyomást
és vércukorszintet is lehetett ellenőriztetni.
- Nyitni a lakosság felé, tájékoztatni aktu-
ális témákról, közelebb hozni egymáshoz
a gyógyszertárakat és az oda betérőket. Ez
is célja a Patika napnak- mondja dr. Laki
Tibor az Arany Sas gyógyszertárvezetője.
Naponta több százan megfordulnak a pa-
tikában, nem csak gyógyszert, tanácsot is
kérnek tőlünk. Azt a fajta nyitottságot sze-
retnénk ma megmutatni, hogy mi precízen
és pontosan végezzük a munkánkat a nap
minden percében. Ránk lehet számtani, az
a bizalom, amivel mindennap bejönnek
hozzánk az nem alaptalan. Ami háttérként
segíti munkánkat azt tudjuk most bemu-
tatni. Ha az a profitunk, hogy a hozzánk
betérő betegek bizalma erősödik felénk,
akkor nekünk már megérte.

berta

Szűréseket is végeztek a patikában.

kronika@tiszatv.hu

Szúnyoggyérítés
baktériummal

Sokan kérdezték tőlem, hogy miért nincsenek szúnyogok, tavaly
ilyenkor már nagy számban csíptek bennünket. Ennek oka a ta-
vaszi csapadékhiány és a tavaszi árvizek elmaradása. 2014. május
31-ig 267 mm csapadék hullott, idén csak 162 mm. A Tisza és
mellékfolyói vízgyűjtő területein a hóban tárolt vízkészlet a sok-
évi átlag fele volt, így nem alakult ki árvíz. Az elmúlt napok csa-
padéka május 30-án a Tiszán egyméteres árhullámot okozott, így
Szederkény térségében már kiöntések keletkeztek.
Alapvetően négyféle módszerrel védekezünk a csípőszúnyogok
ellen. A szúnyoglárvák vízben fejlődnek, szelektív és környezet-
barát módszer a lárvák gyérítése baktérium készítményekkel.
Nagy előnye ennek a szernek, hogy előírt dózisban csak a csípő-
szúnyog lárvákat pusztítja el. Hátránya, hogy tíz kilométeres kör-
zetben az összes tenyészőhelyet kellene kezelni, csak akkor lesz
igazán hatékony. A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
munkatársai az elmúlt héten a megszokott és igen hatékony mód-
szerrel, gyalogosan, háti permetezővel juttatták ki a lárvaölő
szert. A fák, bokrok már belombosodtak, így a légi kijuttatás, az
„esernyőelv” miatt eredménytelen lenne. Gyalogosan meg lehet
a tenyészőhelyeket közelíteni, így 100 százalékos eredményt is
elérhetünk. 2013-ban és 2014-ben az országos szúnyogirtást a
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató-
sága szervezte. 2013-ban 1,23 milliárd forintot, 2014-ben 1,5
milliárd forintot csoportosítottak erre a célra. Sajnos Tiszaújváros
kimaradt ebből a keretből, pedig tavaly bőségesen el voltunk
látva szúnyogokkal, így Tiszaújváros önkormányzatának 21,58
millió forintjába került a tavalyi szúnyoggyérítés.
Nem lehet előre megjósolni, hogy milyen szúnyogos szezon vár-
ható. Földön meleg ködös és ULV módszerrel, levegőben pedig
helikopteres ULV technológiával védekezhetünk a csípőszúnyo-
gok ellen.

Kerékgyártó István ügyvezető
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Nyársparty Szederkényben

Óvárosi szalonnázás
Parázslott a tűz, forgott a
nyárs, s rajta a szalonna, cse-
pegett a zsír a friss kenyérre.
Családok, baráti társaságok
gyújtottak tüzet szombaton a
szederkényi „nyárspartyn”.

A negyedik alkalommal megrendezett ese-
ményt a településrész önkormányzati kép-
viselője, Jézsó Gábor nyitotta meg.
- Nagy öröm nagyon sok ismerős arcot és
persze új arcokat is látni - hangsúlyozta. - Ha
sok jó ember összejön ilyen baráti alkal-
makra, akkor abból mindig jó dolgok szület-
nek. A nyárhoz hozzátartozik, hogy ba-
rátokkal, rokonokkal, szomszédokkal le-
ülünk és ilyenkor elmaradhatatlan szalonna-
sütés. A jó közösség egyik ismérve az, hogy
egy vidám és sikeres csapat van itt Tiszasze-
derkényben. Egy városnak, városrésznek a
sikerét nagyon sok tényező adhatja meg,
megadhatja a sikeres infrastruktúra, a sikeres
szakemberek, a környezet, és még sok min-
den, de én azt gondolom, hogy a leglényege-
sebb mi vagyunk, emberek.

Résztvevőből nem volt hiány, a művelő-
dési ház szomszédságában található zöld-
területen szinte valamennyi főzőhely „el-
kelt”. A klasszikus szalonnázás mellett az

újabbnak számító juhtúrós zsíros kenyér
is sláger volt, de a zöldségek sehonnan
sem hiányoztak. Természetesen ezúttal is
elkészült Tiszaszederkény szalonnája, me-
lyet minden évben megsütnek.
- Mindenképpen szerettünk volna egy
olyan rendezvényt létrehozni, ami kis cso-
portokat hoz össze, baráti társaságok le-
hetnek együtt - mondta Mátyás Edina, a
Derkovits Kulturális Központ Tiszasze-
derkényi Művelődési Házának művelő-
désszervezője. - Azt tapasztaljuk, hogy
sikeres az ötlet, az emberek nagyon sze-
retnek kijönni a nyárspartyra. Örömmel
mondhatom, hogy már a városból is több
csoport jelentkezett, tehát évről évre bővül
a látogatók száma.
A nyárspartyval nem ért véget a közös
sütés-főzés Szederkényben, legközelebb
június 27-én lesz „gasztroparty” az óvá-
rosban, akkor rendezik a Legyen Szeder-
kény Vendége elnevezésű programot, ahol
már díjazni is fogják az étkeket.

Dá

Nyárson Szederkény szalonnája.

Ki állva, ki ülve, de a szalonna kisülve.

A Patika-napon a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal házasság-
kötő termében egy előadássorozaton vettünk részt, melyeket
helyi orvosok tartottak.
Négy prezentációt hallgathattunk végig, ezekből három az aller-
giáról, egy pedig a vitaminokról szólt. Számos hasznos dolog
hangzott el például az asztmáról és az allergiás reakciókról is.
Megismerhettük e betegségek kialakulását, tüneteit és kezelését,
valamint megdöbbentő képeken bemutatták a bőr allergiás reak-
cióit. Az utolsó előadásban kis összefoglalót kaptunk rengeteg
vitaminról és ásványi anyagról. A rendezvényen fiatalok és idő-
sebbek egyaránt részt vettek, hiszen ezek a témák amellett, hogy
aktuálisak, minden korosztályt érintenek. A meglepő informáci-
ókat tartalmazó előadássorozat kifejezetten tanulságos és gon-
dolatébresztő volt.
Tóth Melinda és Baráth Lilla 9.H

A Tiszaújvárosi Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
Vándor Sándor Zeneiskolája

értesíti a szülőket, hogy a bizonyítványosztás
2015. június 18-án, csütörtökön 16.00 órától lesz

a zeneiskola épületében.

Patika-napon
az Eötvös diákjai
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Fotó: Fróna Judit

Sportré

Karatés, ügyvéd, sportvezető
Ügyvéd úr! Így szólítják ügy-
felei. Elnök, esetleg alelnök
úr! Így a sportdiplomácia ber-
keiben szólítják, és sensei vagy
shihan a megnevezése, amikor
belép a dojoba.

Dr. Mészáros Jánost illetik mindezen meg-
szólítások. A tiszaújvárosi sportolót, sport-
diplomatát kérdeztük abból az alkalomból,
hogy május 12-én a Magyar Olim-
piai Bizottság nem olimpiai sportágak ver-
senysportjáért felelős szakmai tagozatát
képviselő alelnökének választották. A be-
szélgetést stílusosan egy általa tartott „sze-
mináriumon” folytattuk le, ahol közel 100
tanítványnak tartott edzést.
- Gyerekkorától a karate volt a fő sportja?
- Amikor gyerek voltam, a hatvanas évek-
ben, Magyarországon nem volt ismert a
karate. Az általános iskolában kézilabdáz-
tam. Miskolcon jártam a hatodik osztályt,
ott foglalkoztam a birkózással, a dzsúdó-
val. Úgy gondolom sikeresen, de még sak-
koztam is egészen nyolcadik osztályos
koromig, amiben megyei bajnoki címig
vittem. Amikor elsős szakközépiskolás
lettem, akkor kezdték az emberek felfe-
dezni a karatét. A Bláthy Ottó Szakközép-
iskolában ismerkedtem meg a sportággal.
- A későbbi életére milyen hatással volt
a karate?
- Amikor elkezdtem a karatét, láttam, hogy
ott valami olyan folyik, ami nekem tetszik.
Már elsó alkalommal úgy mentem be a te-
rembe, hogy bajnok akarok lenni, nyerni
akarok. Amikor a versenyzői pályám el-
kezdődött akkor mindenki láthatta, hogy
komolyan gondoltam. A karate nem csak
egy sport, nekem évek, évtizedek alatt az
életformám lett, hiszen a japán eredetű
harcművészet komoly tradíciókkal és filo-
zófiai háttérrel rendelkezik, mely kihatás-

sal van az edzőtermen kívüli életünkre is.
- Az ügyvédi hivatás és a karate összeil-
leszthető?
- Természetesen. Az ember nem kétféle.
Van egy tartása és magatartása a sportban
és ezt kell átvinni a privát- és munkahelyi
életbe is. Ügyvédként is az a hitvallásom,
hogy a lehető legtöbbet tegyük meg az
ügyekért, az ügyfelekért és ezt a kollégáim
is elismerik, elfogadják. Ezért is tudtam
egy sikeres és jó ügyvédi irodát létrehozni.
Ugyanez a szemléletem a karate szövet-
ségben is. (Mészáros János a Magyar Ka-
rate Szövetség alelnöke volt 1996-ig, 1999
óta pedig elnöke a szövetségnek - a
szerk.). Meg kell mutatnunk, hogy ez nem
csak egy sportág, annál sokkal több.
- Az hogy sikeres élsportoló volt - 12 évig
válogatott, ezalatt 38 nagy versenyen in-
dult, 36 érmet szerzett -, és hogy egy jól
működő jogászi életpályát épített fel, egy-
értelművé tette, hogy a sportdiplomácia,
a sportvezetés felé is orientálódik?

- Van összefüggés, de nem ezért kezdtem
el a sportolást. Ahogy jártam az életem
útját, jöttek a lehetőségek és így alakult.
1990-ben az egyesületnél kezdtem a sport-
vezetői pályafutásomat, egyik funkcióból
jött a másik, és most elmondhatom, hogy
45 sportágat képviselő tagozatnak vagyok
az alelnöke a MOB-ban.
- A karate még nem olimpiai sportág, de
az lesz?
- Ez nem rajtam múlik, vagy nem csak raj-
tam. 1999-ben a Nemzetközi Olimpiai Bi-
zottság elismerte a karatét, tehát olimpiai
sport vagyunk, de a teljességhez az kel-
lene, hogy programba kerüljünk. 2020-
ban Tokió rendezi a nyári játékokat, jó
eséllyel várhatjuk, hogy ott bekerül a
baseball mellett a programba.
- MOB alelnökként, sportági elnökként
ez a legnagyobb célkitűzése?
- Nem. Ha mint MOB alelnök nyilatko-
zom, akkor nem tehetem meg, hogy a saját
sportágamat előtérbe helyezzem, hanem
mind a 45 sportágat kell képviselnem. Ha
a karate szövetség elnökét kérdezi, akkor
igen, ez a törekvésem.
- Melyik a kedvenc megszólítása? Elnök
úr, alelnök úr, ügyvéd úr, vagy sensei?
- Nem szoktam ezen gondolkodni. Most itt
vagyunk az edzőteremben, ahol shihannak
szólítanak, mert ez a mesteri rangom (dr.
Mészáros János 7 danos mester - szerk.).
De, ha azt nézzük, hogy hamarabb voltam
karatés, mint ügyvéd, hamarabb voltam
ügyvéd, mint sportvezető, és ha egy kicsit
fel akarok töltődni, akkor eljövök a terembe
és edzést tartok és én magam is edzek,
akkor a sensei - a tanító - az, ami a legkö-
zelebb áll hozzám.

borza

Nincs padlón. Sikeres a szakmában, sikeres a sportban.

A mester és tanítványai.

Élvezetes produkció

Egy táncos lány
naplója

Vasárnap a Tiszaújvárosi Gimnasztráda csapata tartott előadást a
Derkovits Kulturális Központ színháztermében.
Az előadás - melynek fővédnöke Bráz György polgármester volt
- az „Emlékek, hangulatok, mozdulatok, idézetek egy táncos lány
naplójából” címet viselte, s a produkció sokakat vonzott ezen a
délutánon a DKK-ba.
A lányok hozták a tőlük már megszokott magas színvonalat, a
koreográfiákat látva megfordult az ember fejében, hogy a fiatal
hölgyeknek vajon miből van a csontozata, vannak-e egyáltalán
izületeik? A legnehezebb figurákat is könnyedén vették, egyetlen
gúla sem billent meg, csodálatra késztetve ezzel az érdeklődő kö-
zönséget.
Az előadás mögött - mint az látható volt - rengeteg próba, gya-
korlás, erőfeszítés állt, kitartásból élő példát mutatva a tiszaújvá-
rosiaknak.
Mint azt már a „gimnasztrádásoktól” megszokhattuk, most is
remek szórakozást nyújtó produkciót mutattak be, melyet csak
dicséret, elismerés illethet. Az előadást a Tisza TV is rögzítette,
a nyár folyamán a nézők is megtekinthetik.

T. M.

Hétfőn óvodások vették birtokukba a Tiszaújvárosi Gyógy- és
Strandfürdőt. A város önkormányzata az általános iskolások után
ajándékstrandolással lepte meg az óvodásokat is gyermeknap al-
kalmából.

Kedves városlakók és nem városlakók!
Ismét egy kellemes sétára invitálunk kicsiket és nagyokat némi
feladatokkal, versennyel tarkítva.
Jól tudunk tájékozódni a városban? Ismerjük a várost? Itt a le-
hetőség az érdeklődők részére tájékozódási ismereteik gyakor-
lati kipróbálására, bővítésére, Tiszaújváros szépségeinek
megismerésére, felismerésére. Tavaly már több mint 20 csapat
kipróbálta, minden kategóriában szép eredmények születtek. Itt
a lehetőség a bizonyításra, avagy a trónfosztásra!
Időpont:Tiszaújváros, 2015. június 21. 14.00 órakor.
Rajt-cél: Sportcentrumban a színpad előtt.
A benevezett csapatok indulás előtt 1-1 térképet, illetve a fel-
adatokat részletesen leíró menetutasítást kapnak.
A verseny „pontgyűjtő” jellegű, a megadott időn belül ki meny-
nyi pontot gyűjt be.
Egy pálya és 5 kategória lesz:

- Kiscsaládos (legalább 1fő 7 év alatti gyermek),
- Családos (legalább 1 fő 7-16 év alatti gyermek),
- Nagyszülők (legalább 1 fő 60 év feletti),
- Ifjúsági (csak 19 év alattiak),
- Felnőtt (bármilyen korosztály).

A menetidőt mindenki magának osztja be, aki túllépi a meg-
adott időt, hátra kerül!

A csapatlétszám 2-5 fő, de ha valaki egyedül szeretne indulni,
majd nem nézünk oda!
Előzetes pályaadatok: táv: kb. 4 km, versenyidő: 1,5 óra.
A verseny díjazása:
A kategóriában legtöbb pontot elért I. helyezett csapat elnyeri
kategóriájának kupáját, az I-III. helyezettek oklevél díjazásban
részesülnek.
Minden résztvevő a célba érkezéskor hűtött italt, csokit és tom-
bolát kap.
Eredményhirdetés: 16.00 órakor, utána tombolasorsolás.
Minden érdeklődőt szeretettel vár a Tiszaújvárosi Sport Park
Nonprofit Kft. és a TSC természetjáró szakosztályának vezető-
sége!

„VÁROSI KALANDOZÁS”
a SPORTFESZTIVÁL KERETÉBEN

Strandnap
az óvodásoknak

Köszönet az Ózért
Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni mindazoknak, akik
a Derkovits Kulturális Központ szervezésében bemutatott Óz,
a nagy varázsló című mese színpadra állítását és látványter-
vének kialakítását anyagi és tárgyi felajánlásokkal, valamint
kreatív ötleteikkel támogatták.

Mátyás Zoltán
igazgató

Grafol Print Kft., Tisza Média Kft., Ben-Si Ker Épületdíszítés,
Bakos Miklósné, Erdei Imréné, Éles Mihály, Éles Mihályné,
Fakó Lajos, Fakó Lajosné, György Sándorné, Hegedüs László,
Humicskó Miklósné, Kiss Jánosné (Marika), Kiss Lajosné,
Kalicz Magdolna, Koczka Istvánné, Kormos József, Kormos-
né Vincze Erzsébet, Kovács Hajnalka, Lovász Jenőné, Lo-
vász Károlyné, Nagyné Szabó Zsóka, Novák Sándor, Novák
Gabriella, Szajlai Endréné, Oláh Sándorné, Pepich Emilné,
Pavlóczki Imréné, Tanyi Lászlóné, Teslér István, Tóth Béláné,
Tóth Imréné.
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1970 nyarán hatalmas árvíz vonult le a Tiszán és mel-
lékfolyóin a vízgyűjtő területekre lehullott csapadék
miatt. A sajtóorgánumok - köztük a Borsodi Vegyész is
- beszámoltak arról mi is történik a folyón, de leginkább
a sikeres védekezési munkálatok, illetve a helyreállítási
munkálatok eredményeiről szóló írásokkal találkoztam.
Az árvíz nagyon nagy volt. Az Alsó Tiszai Vízügyi Igaz-
gatóság tájékoztatójában ez állt:
„A várható tetőzés Makó legalacsonyabb terepszintjét 6
m-rel, a legmagasabbat 2 m-rel, az átlagosat 3-3,5 m-re
fogja meghaladni.”
Ez az előrejelzés több mint rémisztő volt. Mégsem a déli
vidékeken okozta a legnagyobb károkat a folyó. Erről
egy, a tiszai árvizeket taglaló tanulmányban találtam né-
hány szót.
„Az árvíz által okozott károk háromnegyede Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében keletkezett. Az árvíz követ-
keztében a megyében 5438 lakás semmisült meg, vagy
vált lakhatatlanná. A helyreállítási munkák 1972-ig tar-
tottak.„
És itt kapcsolódott Leninváros - melyet nem sújtott lé-
nyegében az ár - az eseményekhez. A városi tanács és
dolgozói ugyanis több mint négyszázezer forint támo-
gatást adtak a helyreállításra. Erről számolt be a Borsodi

Vegyész 1970. június 11-i száma.
„A végrehajtó bizottság úgy döntött, hogy a leninvárosi
tanács - a fejlesztési alap terhére - 400 ezer forinttal járul
hozzá az árvízkárok helyreállításához. A városi tanács
dolgozói hasonlóképpen felajánlották a segítségüket.
Több mint háromezer forintot gyűjtöttek össze a rászo-
rulóknak.”
A havi átlagbér 2000 forint körül volt akkoriban, tehát
igen nagy volt ez a segítség.
A jövő héten ismét szemlézgetünk.

borza

Segítség az árvízkárosultaknak
45 éve történt

A Tisza TV műsora
Június 11., csütörtök

9:00 Héthatár, a Tisza TV hírműsora: Biológiai szúnyogirtás -
Gimnasztráda gála - Nyársparti - Halászléfőző fesztivál előtt -
Sport
9:15 Hétről-hétre, magazinműsor: III. Sporfesztivál - Pedagó-
gusnapok - Új orvos igazgató - Sport (A műsor a szerdai adás
ismétlése)

Június 17., szerda

18:00 Héthatár, a Tisza TV hírműsora: Eötvös-ösztöndíj - Bal-
lagások – Buliszombat - Nyári szociális étkeztetés - Kiállítás –
Tábormustra - Halászléfőző fesztivál visszaszámlálás - Sport-
fesztivál
18:15 Hétről-hétre magazinműsor: - Napközi nézőben - A jövő
autója - Alternatív gyógymódok

A Derkovits Kulturális
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ

Válogatás a Derkovits Kulturális Központ képzőművészeti
gyűjteményéből a kulturális központ aulájában és félemele-
tén. Látogatható június 19-ig.

Hamvas BélaVárosi Könyvtár

Június 17. (szerda) 17.00 óra: A tudat új technológiái. Dr.
Francia Boglárka előadása. Úton a tudatosságban - a Pozitív
Gondolkodásúak Klubjának foglalkozása.
Helyszín: a könyvtár előadóterme.
Az előadás nyilvános, a szervezők minden érdeklődőt sze-
retettel várnak.

Városi Kiállítóterem

Kelemen Tamás, Pásztor Krisztián, Simon Tamás VILÁG-
KÉPEK című fotókiállítása.
Látogatható június 12-ig, hétköznap 10.00-18.00 óra között.

,,Villa Scederkyn”Tájház

FELHÍVÁS
Nyári napközis tábor a „Villa Scederkyn” Tájházban

Július 20 - 24.
Olyan alsó tagozatos kisdiákok jelentkezzenek (max. 20 fő),
akik érdeklődnek hagyományaink, városunk története és a
népi kultúra iránt. A táborban múzeumpedagógiai és kéz-
műves foglalkozások mellett sok játékkal várjuk a résztve-
vőket. A napközisek egy egynapos buszos kiránduláson is
részt vehetnek.
Az érdeklődők jelentkezésüket Ferenczik-Lévai Fanni mu-
zeológusnál adhatják le a következő elérhetőségeken:
helytortenet@tujvaros.hu, 49/542-011; 49/542-006.

A Tiszaszederkényből a nagy háborúba című időszaki kiál-
lításunk 2015. június 14-ig tekinthető meg. Tárlatvezetés, il-
letve múzeumpedagógiai foglalkozás igényelhető a
következő telefonszámon: 49/542-006/118-as melléken, il-
letve e-mailben: a helytortenet@tujvaros.hu címen.

kronika@tiszatv.hu

A hatosztályosok megmérettetése
Idén is nagy mérföldkőhöz
érkeztek a hatosztályosok kö-
zül a 8., a 9., illetve a 11. osz-
tályok diákjai, hiszen „kis-
érettségit” tettek egy-egy tan-
tárgyból.

Ez a belső vizsga a tizenkettedikben elkö-
vetkező közép- és emelt szintű érettségire
készíti fel a fiatalokat. A nyolcadikosok
matematikából, a kilencedikesek történe-
lemből a tizenegyedik évfolyamosok ma-
gyar nyelv és irodalomból bizonyították
tudásukat. Ezeknek a vizsgáknak nagyon
nagy hasznát veszik a diákok, amikor sor
kerül arra, hogy az éretté válás kapujában
állnak és eleget kell tenni az elvárásoknak.
A nyolcadikosok matematika tantárgyból
az elmúlt két évben tanultakról adtak szá-
mot szóbeli felelet formájában. A vizsgán

három definíciót és egy tételt kellett húz-
niuk a diákoknak, majd a felkészülési idő
letelte után kifejteni és bizonyítani azokat.
Mindenki nagy izgalommal várta a „kis-
érettségi” napját. A tudásunkban és a sze-
rencsénkben is bíztunk, hiszen az itt
kapott érdemjegy befolyásolhatja a tanév
végi osztályzatot - mondta Lengyel Bian-
ka Panna és Kiss Fanni.
Demeter Diána véleménye szerint a fel-
készülés a kilencedikes tanulók számára
egyszerűen és gördülékenyen ment. A szó-
beli történelem érettséginek megfelelően
20 tétel közül kellett egyet kidolgozni és
kifejteni. A felelet során segítségükre volt
a középiskolai történelmi atlasz és a fel-
adatokhoz kapcsolódó források. Az óráról
órára való tanulás, készülés meghozta
gyümölcsét, az osztály tagjai kiválóan

helyt álltak a próbatételen. Az osztályát-
lag 4,51 lett.
A 11. évfolyamos diákok május 4-én, a
magyar érettségi napján a végzősökkel
együtt izgatottan várták a tételeket. Mol-
nár Krisztina szerint a „kisérettségi” fel-
adattípusai megegyeztek a rendes érett-
ségiével, az egyik része szövegértés, a
másik szövegalkotás volt. A szövegalko-
tás részben egy érvelés, egy mű értelme-
zése és egy összehasonlító elemzés közül
kellett egyet választani és kidolgozni. A
tételek nem tűntek nehezeknek, mivel már
hónapokkal a vizsga előtt elkezdtek ké-
szülni az írásbeli feladatokra. Jó ered-
ménnyel teljesített az osztály, az átlag 4,15
lett.

Pogonyi-Simon Edit
intézményvezető

Folytatódott a „Hamvas moza-
ikok” előadássorozat. Ezúttal
Tibeti misztériumok címmel
Szathmári Botond keletkutató,
tibetológus tartott előadást a
városi könyvtárban.

A speciális, bizonyos szakmai tudást is
feltételező élménybeszámolón nagyon so-
kan vettek részt, s számos érdekességet
tudhattunk meg a buddhizmus kialakulá-
sáról, a vallás alapelveiről. Tibetben járva,
ahol nagyon rosszak az utak, például a so-
főrök bármelyik szentélybe bemennek
imádkozni, s kérik a szellemeket, hogy se-
gítsék őket a kanyargós, szűk ösvényeken.
Nem kérdés számukra, hogy az istenségek
- legyen szó bármelyik istenségről - a párt-
jukat fogják majd.
A buddhizmus kialakulásakor természetes
volt, hogy egy-egy vallás képviselői leül-
tek egymással, s amit használhatónak vél-
tek más kultúra szokásaiból, azt átvették a
másiktól. A buddhizmusban sok mindent
szimbolikusan kell értelmezni, s Hamvas
Béla - tanító, útmutató nélkül - megértette
ezeket a jelképes utalásokat. Első olvasatra
borzasztónak tűnik, hogy a halott nyelvét a
mester kiharapja, de Hamvas képes volt át-
látni, hogy itt tulajdonképpen a buddhista
tanítások visszavételéről van szó. A budd-
hizmusban használt szexuális jellegű gya-
korlatok is jelképes értelműek, szó sincs
bennük a nyugati ember által értelmezett

orgiákról. A férfi és a nő egyesülése a tu-
datban történik meg. A buddhizmusban
nincs én és az Isten, a vallás szerint egyek
vagyunk, s a lényeg az egyensúlyából ki-
billent ember átalakításában rejlik. Ha pél-
dául valaki gyűlölet teli, vagy fukar, azt a
szeretetteljes, önzetlen odaadással kell a he-
lyes útra visszavezetni.
Az előadás végén tibeti fotókat mutatott
be az előadó a közönségnek. Mesélt arról,
hogy júliusban például télikabátban töl-
tötte az estéket. Vetített sámánisztikus ere-
detű szellemcsapdáról, sztúpákról, kolos-
torokról készült fotókat, sőt megismertette

a közönséggel a tibeti új kenyér ünnepet
is. Minden vallásnak - így a buddhizmus-
nak is - van új kenyér ünnepe, Tibetben
tűzáldozat keretében minden termésből az
első magvakat égetik el, s ajánlják fel az
isteneknek.
A tibeti mentalitás teljesen más, mint a
miénk, a fentiekből is kitűnik, hogy az
egyes vallások elemei - legalábbis bizonyos
helyeken és körökben - milyen jól megfér-
nek egymás mellett. Érdekes világ, s talán
egyes elemeit, például az elfogadást, a sze-
retetet - mi is átvehetnénk tőlük…

T. M.

Hamvas mozaikok

Tibeti kalandozások

A buddhizmusban sok mindent szimbolikusan kell értelmezni.
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Nyékládházán, a temető fölötti köves-
úton megközelíthető zártkert eladó.
Területe 2400 m2. 2 db 30-30 m2-es
téliesített téglaházzal, pincével, szer-
számossal, 15 db termő gyümölcsfá-
val, nagy terasszal. 12 m3 földalatti
víztárolóval (ivóvíz nincs). Villany

van. Érd.: 06-30/871-2715, 06-
30/871-2738

Alkoholproblémád van?

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

Iroda kedvező áron kiadó,
Tiszaújváros városközpontban.

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

Új korszak a szőlővédelemben
Területspecifikus adatokkal védené a szőlőt egy, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem vezetésével zajló „Adaptív szőlészeti növényvédelmi előrejelző rendszer” nevet vi-
selő HUSK/1101/1.2.1/0287 számú projekt.
A szőlészeti növényvédelem világszerte jelentős probléma. A szőlőterményt ért anyagi károk
miatt évről évre egyre nagyobb figyelem fordul a szőlőbetegségek megelőzésre, a jobb minő-
ségű borok előállítására. Az eddigi években a szőlővédelem egyet jelentett a méregdrága per-
metszerek gyakori használatával, azonban a technológia fejlődésével újabb és újabb lehetőségek
nyílnak a védekezés hatékonyságának növelésére, illetve a permetszer-használat csökkentésére.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közreműködésével zajló, a „Magyar-
ország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013” keretében megva-
lósuló projekt egy merőben új fejezetet nyithat a fertőzések (lisztharmat, peronoszpóra, szürke-,
illetve feketerothadás) elleni védekezésben.
A környezeti tényezők mérésére és a szőlőbetegségek meghatározására természetesen léteznek
általános megoldások, ugyanis bizonyos időjárási paraméterekből (páratartalom, hőmérséklet,
levélnedvesség, stb..) meghatározható az egyes fertőzések nyomásértéke.
Az „Adaptív szőlészeti növényvédelmi előrejelző rendszer” egy teljesen új koncepciót jelent a
szőlő gombás fertőzései elleni küzdelemben. A döntéstámogató rendszer lényege, hogy a ma-
gyar –szlovák határrégióban rögzítik a környezeti tényezőket, melyekből a rendszer különböző
növényvédelmi algoritmusok és matematikai modellek segítségével fertőzési kijelzést készít. A
régió szőlész / borász felhasználói pedig egy online kezelőfelületre feljelentkezve kaphatnak
területspecifikus információkat.
A mért adatok kiértékelésével megállapíthatóak a helyi szőlőbetegségek terjedésének valószí-
nűségi értékei, amely figyelembevételével megbízható előrejelzések készíthetőek, illetve ja-
vaslatok adhatók a permetezés ütemezésére. A pontos méréseken, illetve tényeken alapuló
permetezés pedig akár 30-40%-kal kevesebb permetszer felhasználással járhat, mint a rendsze-
res preventív jellegű permetezés. Arról nem is beszélve, hogy a kevesebb vegyszerszármazék
minőségibb szőlőt és bort eredményez.
A rendszer fontos jellemzője, hogy használata nem igényel semmilyen előképzettséget a szőlész
/ borász részéről: egy Internet hozzáféréssel rendelkező eszköz segítségével a fertőzési előre-
jelzésekről a felhasználó bárhol és bármikor értesülhet.
Az előrejelzéseket nemzetközileg publikált matematikai modellek alapján számítja ki a rendszer,
egyszerre több mérőpont adatait értékelve, ugyanis a rendszer már számos, a szlovák – magyar
határ mentén fekvő borászatnál került telepítésre.

M E G H Í V Ó

A TVK ZRT. vezetése és
a „BOROSTYÁN” ALAPÍTVÁNY Kuratóriuma

tisztelettel és szeretettel meghívja NYUGDÍJASAIT a
2015. június 27-én (szombaton)

10,00 órától 18,00 óráig
a Tiszaújvárosi Sportcentrum területén tartandó,

NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓVAL EGYBEKÖTÖTT
T V K J U N I Á L I S R A

Erre az alkalomra étel-ital utalványt biztosítunk, mely csak a
helyszínen, a bejáratnál vehető át 10:00-től 14:30-ig és kizáró-

lag a Juniális napján használható fel.
Étkezni 12:00-től 15:00-ig lehet!

A rendezvény helyszínére autóbuszok 9,30-tól kezdődően órán-
ként indulnak a tiszaújvárosi autóbusz pályaudvarról (és megáll-

nak az üzletsornál is).
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Kajak-kenu

Siker a válogatón
és Sukorón

Június 5-7. között Szegeden, a Maty-éren rendez-
ték meg az első ifi és felnőtt világbajnoki kajak-
kenu válogatóversenyt.

A Tiszaújvárosi Vízi SE kiválósága, Molnár Péter, Totka Sán-
dorral az „oldalán” nagy fölénnyel nyerte meg a K-2 200 m-es
versenyszámot, így a hétvégi bakui Európa Játékokon ők képvi-
selik ebben a számban Magyarországot. Az egység rangidőse,
Molnár Péter szerint edzésről-edzésre egyre jobbak párjával.
- Már az előfutam és az elmúlt időszak edzései is azt mutatták,
hogy jó úton haladunk Sanyival. Stabil az egységünk, nem kell
arra plusz energiákat fordítanunk, hogy összecsiszolódjunk, csak
az edzésre kell figyelni és ez rengeteget jelent - nyilatkozta.
Péter a K-1 200 m-es fináléjában ezüstérmet szerzett. Ifjúsági ka-
tegóriában Gömöri Dénes a K-1 200 m döntőjébe jutott, ahol a 8.
helyen végzett.

Diáksereg a vízben
A sukorói kajak-kenu versenypálya adott otthont az iskolák kö-
zött zajló országos diákolimpiának, valamint főiskolai, egyetemi
bajnokságnak. A létszámra nem lehetett panasz, óriási mezőny
gyűlt össze a különböző versenyszámokban. A közel háromezer
induló között ott voltak a tiszaújvárosi kajak-kenu egyesületek
versenyzői is.
A TKKSE versenyzőinek eredményei:
Országos diákolimpiai bajnokok: MK-1 fiú U-10 2000m: Kórik
Ákos, Mk-4 leány U-10-U12 2000m: Kovács Emese, Nagy
Anna, Marosi Panna, Kanyó Viktória, NC-1 női U17-U18 200m:
1. Bragato Giada.
További eredmények:
NC-1 női U15-U16 200m: 2. Bragato Giada, NC-1 női U17-U18
500m: 2. Bragato Giada,
NC-1 női U15-U16 500m: 2. Bragato Giada, MK-1 lány U-10
2000m: 3.Nagy Mira, K-1 leány U-14 1000m: 5. Kovács Mirtill,
C-1 férfi U14 1000m: 5. Kőszegi Milán, Mk-4 leány U-13
2000m: 5. Marosi Eszter, Lack Edina, Balogh Réka, Makrányi
Gréta, Mk-4 fiú U-13 2000m: 7. Pribelszki Máté, Kovács Vendel,
Dávid Zsolt, Réti Márton, Mk-1 leány U-12 2000m: 7. Kovács
Emese, 8. Nagy Anna, MC-1 férfi U10-U12 2000m: 9. Kőszegi
Ákos, K-1 leány U-13 2000m: 10. Makrányi Gréta,
Szabadidős kategória: MK-2 lány 3.kcs 500m: 1. Kuti Kira,
Óvári Lili, MK-4 lány 500m: 1. Nagy Luca, Vágássy Melinda,
Zöldi Csenge, Makrányi Noémi, MK-1fiú 500m: 2. Makrányi
Gábor, MK-1 lány 500m: 2. Nagy Luca, MK-2 lány 500m: 3.
Zöldi Csenge, Makrányi Laura.
A TVSE versenyzőinek eredményei:
K-1 fiú U13 500 m: 2. Szántó Tamás (Sajószögedi Kölcsey
Ferenc Körzeti Ált. Isk.), Mk-2 leány U12 500 m: 2. Molnár
Bernadett (GÚT Ált. Isk. Tiszagyulaháza)- Márton Tünde
(Nyékládházi Kossuth Lajos Ált. Isk.), Mk-1 fiú U11 500 m: 3.
Császár Dávid (Kazinczy Ferenc Ref. Ált. Isk.), K-4 leány U15
500 m: 5. Sárga Petra (Szent István Katolikus Ált. Isk.) - Darvas
F. - Rakaczki B. - Gelencsér L., Mk-4 fiú U11-U13 500 m: 5.
Mezei Balázs (Tiszaújvárosi Ált. Isk.) - Mertinkó Marcell
(Kazinczy Ferenc Ref. Ált. Isk.) - Juhász Gergő (Tiszaújvárosi
Ált. Isk.) - Császár Dávid (Kazinczy Ferenc Ref. Ált. Isk., Mk-1
fiú U11 500 m: 5. Juhász Gergő (Tiszaújvárosi Ált. Isk.) ,
7. Dudás Bence (Kazinczy F. Ref. Ált. Isk.), Mk-2 fiú U11 500
m: 6. Mertinkó Marcell (Kazinczy F. Ált. Isk.) - Mezei Balázs
(Tiszaújvárosi Ált. Isk.), K-4 ffi ifi U17-18 1000 m: 6. Pócsi Alex
(Diósgyőri Gimnázium) - Kántor László (Herman Ottó Gimná-
zium) - Kapczár Ádám (Eötvös József Gimnázium) - Gáspár
Etele (Eötvös József Gimnázium), Mk-1 fiú U13 500 m: 8.
Krajnyák Bálint (Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Ált. Isk.),
Mk-1 lány U13 500 m: 8. Fekete Boglárka (Tiszaújvárosi Ált.
Isk.), K-1 lány U15 200 m: 9. Sárga Petra (Tiszaújvárosi Szent
István Katolikus Ált. Isk.), Mk-1 fiú U10 500 m: 10. Komlós
Botond (Kazinczy F. Ref. Ált. Isk.), K-1 lány U15 500 m: 10.
Biczó Dalma (Tiszaújvárosi Ált. Isk.), K-1 fiú U14 500 m: 9.
Dudás Csongor (Eötvös József Gimnázium).
Főiskolai és Egyetemista országos bajnokság: K-1 ffi 500 m: 7.
Lőrincz Tibor (Nyíregyházi Főiskola)

A Miskolci Egyetem körcsar-
nokában rendezték meg az
idei megyei felnőtt kosárlabda
döntőt.

A bajnokság alapszakaszának 16 mérkő-
zését négy találkozó követte a rájátszás-
ban. Majd következett a miskolci döntő,
ahová két tiszaújvárosi gárda, a Club ’96
és a Phoenix utánpótlás csapata kvalifi-
kálta magát. A bajnokság aranyérmét el-
döntő összecsapás óriási küzdelmet ho-
zott, végül a tiszaújvárosi fiatalok örül-
hettek kétpontos, 84-82-es győzelmüknek.
A Club ’96 legénysége a negyedik helyen
zárta az évet.
Végeredmény: 1. Phoenix KK, 2. Sátoral-
jaújhelyi Kannibálok, 3. MVSI Junior,
Miskolc, 4. Club ’96

Losoncon jártak

A Tiszaújvárosi Phoenix 2003-ban és
utána született gyermek korosztályú ko-
sárlabda csapata Szlovákiában, Losoncon
vett részt egy rangos négycsapatos nem-
zetközi tornán.
A tiszaújvárosi fiatalok rögtön az első ta-

lálkozón a későbbi győztes és 2-3 évvel
idősebb Zólyom csapatával mérkőztek
meg, melyet nagy csatában, egy gyengére
sikeredett harmadik negyed miatt 47-36-
ra elveszítettek. A bronzmérkőzésen vi-
szont remek játékkal győzték le a haza-
iakat 68-28-ra.

A csapat tagjai voltak: Gerőcs Bálint, Ge-
rőcs Kamill, Dargai Alex, Orosz Donát,
Krajnyák Kevin, Nagy Balázs, Czimmer
Adrián, Bélteczki Balázs, Emődi Máté,
Hajdú Boldizsár, Konrád Bálint, Ferencz
Krisztofer, Hizsnyai Dávid, Lajtos Bence.
Edző: Szendrey Tibor.

Az NB III Keleti csoportjá-
nak utolsó mérkőzésén a Ti-
szaújváros a Hajdúböször-
mény együttesét fogadta.

A vendégcsapat a bennmaradásért, a ha-
zaiak a jobb helyezésért szálltak harcba. A
találkozó rendes játékideje előtt három
perccel még a böszörményieknek „állt a
zászló”, de a hátralévő pár percben a
tiszaújvárosiaknak sikerült fordítaniuk.

Termálfürdő FC Tiszaújváros -
Hajdúböszörményi TE 2-1 (0-1)

Tiszaújváros: 300 néző, V.: Ducsai (Szar-
vas, Szert).
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs.-
Galambos, Hajdu, Fodor, Molnár F., Bussy,
Lippai (Hussein), Kerekes (Polényi), Mol-
nár L., Kovács Sz., Potyka (Tóth T.).
Hajdúböszörményi TE: Somogyi-Fülöp
G., Simonka, Fülöp A., Lovas, Burics,
Benke (Nagy), Szabó M. (Szabó), Je-
remiás, Kállai, Bogdanovic (Kerek).
29. perc: Bal oldali szögletrúgást végez-
hettek el a vendégek. Az élesen középre
lőtt labdára többen ugrottak fel, pechére
Molnár Ferenc fejéről saját kapujába vá-
gódott a labda. 0-1
78. perc: Kállai Gábor megkapta második
sárga lapját, így azonnal villant a piros lap.
87. perc: Szintén szögletrúgásból egyen-
lített a Tiszaújváros. Ezúttal jobbról szállt
középre a labda és a berobbanó Tóth
Tamás közelről bólintott a hálóba. 1-1
94. perc: Kovács Szilárd kapott remek
labdát a jobb összekötő helyén, mintegy
16 méterről átemelte a kifutó Somogyin a
labdát, a menteni igyekvő Simonka már
csak beljebb tudta segíteni azt. 2-1
Az első félidőben a hazaiak ugyan többet
birtokolták a labdát, gólt mégis a hajdúsá-
giak szereztek. A vendégek portásának jó-
formán alig volt dolga. A fordulás után a
Tiszaújváros kezdett jobban, de Potyka óri-
ási helyzetben hibázott. A félidő felénél a
böszörményiek több száz százalékos zic-
cert is elpuskáztak, majd egy buta szabály-
talanság miatt 10 fősre olvadt csapatuk. És
ahogy az lenni szokott, a kimaradt helyze-
tek megbosszulták magukat. A mérkőzés
utolsó perceiben a tiszaújvárosiak megfor-
dították az eredményt. Mint végül kiderült,
ez a hajdúböszörményieknek azt jelentette,
hogy kiestek az NB III-ból. A tiszaújváro-
siak pedig a 6. helyen zárták a 2014-2015-
ös bajnoki évadot.
Bocsi Zoltán, vezetőedző: Ki-ki mérkőzést
játszottunk, ahol mindkét csapat rengeteg
helyzetet dolgozott ki, és ezek közül végül
nekünk sikerült többet értékesíteni. Kö-

szönöm a csapatnak ezt a szép születés-
napi ajándékot.
Fogarasi Zoltán, vezetőedző: Ilyen a fut-
ball! 87 percig a kezünkben tartottuk a mér-
kőzést.A70. és a 80. perc között négy óriási
ziccert hagytunk ki, amelyek bentmaradást
értek volna, de sajnos a végén a hazaiak
megfordították a találkozót.
További eredmények:
Felsőtárkány - Veresegyház 0-4
Salgótarján - DVSC-DEAC 0-3
Kisvárda - Nyírbátor 2-1
Putnok - KBSC FC 3-3
Cigánd - Hatvan 4-1
Budapest Honvéd - Jászberény 0-1
Szabadnapos: Gyöngyös

Közepes és megfelelt
A TFCT utánpótlás csapatainál is befeje-
ződött a pontvadászat. Egy nagyarányú
győzelem és egy méretes „zakó” volt a
mérleg a záró fordulóban.

Az eredmények:
U21 HTE - TFCT 6-0
U17 HTE - TFCT 1-7
A tiszaújvárosi utánpótlás csapatok közül
a II. o. Észak-Kelet csoportjaiban az ifjú-
ságiak az U21-esek mezőnyében a 8. (15
csapat), az U17-esek a 6. (15 csapat) he-
lyen zárták a 2014/2015-ös bajnoki éva-
dot.
A serdülők U15-ös és U14-es együttese a
II. o. Észak csoportjaiban egyaránt a 6. he-
lyen végeztek a 8-8 csapatos mezőnyben.

Lejátszotta a tavaszi szezon utolsó két mérkőzését is az OB III-
ban szereplő Tiszaújvárosi Tenisz Club együttese. Mindkét ta-
lálkozón idegenben lépett pályára a csapat. Nyíregyházán 3-3 is
volt az állás, végül a hazaiak nyerték a találkozót. Hajdú-
szoboszlón a vendéglátók ellen nem volt esélyük a tiszaújváro-
siaknak. Az őszi fordulók szeptemberben kezdődnek, a TTC
jelenleg a csoport 4. helyén várja a folytatást.
Eredmények:
Nyíregyháza - TTC 5-4 (3-3)
A győzelmeket szerezték: Gyuris Norbert, Nemes Nándor, Ma-
rossy Szilárd, és a Gyuris Norbert-Mikula Anatoly páros.
Hajdúszoboszló - TTC 7-2
A győzelmeket szerezték: Gyuris Norbert és a Gyuris-Mikula
páros.

Labdarúgás

A hajrában sikerült fordítani

Az NB III 2014/2015-ös bajnoki évad Keleti csoportjának végeredménye
1. Kisvárda 28 24 2 2 92-21 74
2. Putnok 28 22 3 3 71-24 69
3. Hatvan 28 15 6 7 59-36 51
4. KBSC FC 28 15 6 7 46-25 51
5. Cigánd 28 14 7 7 46-30 49
6. Tiszaújváros 28 14 2 12 36-52 44
7. Budapest Honvéd 28 13 2 13 44-29 41
8. Nyírbátor 28 12 3 13 52-51 39
9. Jászberény 28 11 6 11 46-50 39
10. DVSC-DEAC 28 10 8 10 48-33 38
11. Felsőtárkány 28 9 4 15 37-64 31
12. Veresegyház 28 7 3 18 28-61 24
13. Hajdúböszörmény 28 6 3 19 32-57 21
14. Salgótarján 28 5 4 19 32-70 19
15. Gyöngyös 28 1 5 22 13-79 8

Új elnök az egyesület
élén

Változás történt a Termálfürdő FC Tisza-
újváros elnöki posztján. Kovács Tamás
leköszönő elnök helyett a taggyűlés
Együd Andrást választotta meg az egye-
sület elnökének 2015. július 1-től.

Kemény küzdelem jellemezte végig a találkozót.

Kosárlabda

Arany a megyében, bronz Losoncon

Az aranyérmes gárda. Álló sor: Bartovics Ákos, Deli Sándor, Berta Dániel, Joó
Tamás, Kilyen Örs, Szendrey Zsombor (játékos, edző), Alsó sor: Keresztesi István,
Kovács Zoltán, Benőcs Viktor, Nagy Richárd, Szeiberling Máté.

Tenisz

Folytatás ősszel
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