
Nyitott kapukkal várta vendégeit a hét-

végén a Sportcentrum, harmadik alka-

lommal rendezték meg a Sportfesztivált.

/6.-7.-8. oldal

Kilenc elsőség mellett további öt
érmet is kiérdemeltek a TVK-Ma-
li Triatlon Klub sportolói a Baján
megrendezett sprint távú országos
bajnokságon. /11. oldal

Sportfesztivál Tanévzárók, ösztöndíjak Éremeső

Tiszaújváros hetilapja 2015. június 25. XXXIII. évfolyam, 26. szám

Az általános iskolák a múlt

héten, a középiskolák e htéen

zárták a tanévet.

/3. és 5. oldal

Az ösztöndíjasok az alapítványt finanszírozó önkormányzat és a döntéshozó kuratórium képviselőivel.

Rendőrök, tűzoltók, polgárőrök, mentősök vigyáznak a bizton-
ságra.

Biztonság, közlekedés

Rendőrök és tűzoltók
a Tisza-szigeten

A Tisza-sziget kiürítési tervét is megbeszélték azon
a területbejáráson, melyet a Tiszaújvárosi Halász-
léfőző Fesztivál előtt két héttel tartottak.

A helyszínen rendőrök és tűzoltók egyeztettek a rendezvény szer-
vezőivel, a biztonságról, a tűz- és vagyonvédelemről, valamint a
forgalmi rendről.
A szabadtéri rendezvények biztosítását kiemelt feladatként ke-
zelik a védelmi szervek. A halászléfőző fesztiválon is rendőrök,
tűzoltók, polgárőrök, mentősök fogják vigyázni a szigetre érke-
zők biztonságát. Az elmúlt években több ezer ember látogatott el
a szigetre, az eső és a sár ellenére is nagy volt a tumultus a főzők
és a vásárosok utcájában is. Idén végre jó időben reménykednek
a szervezők, ezért is tették át a rendezvény időpontját július 4-re,
a szokásosnál két hónappal korábbra. A forgalmat, a szigetre ki-
és bejutást rendőrök fogják irányítani, de segítenek a parkolásban
is. Természetesen személy- és vagyonvédelmi feladatuk is lesz
ezen a napon. A tűzvédelmi szabályzat törvényi módosítása miatt
újra kellett egyeztetni és átbeszélni a terület esetleges kiürítését
is. A szigeten a bejáratnál lesz egy biztonsági pont is, ahová egész
nap bárki fordulhat segítségéért a védelmi szervekhez.

Zárva lesz a hivatal

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Köztisztviselői napra
való tekintettel - mely az e területen dolgozók számára munka-
szüneti nap - július 1-jén, szerdán Tiszaújváros Polgármesteri Hi-
vatalában szünetel az ügyfélfogadás, és nem lesz képviselői
fogadóóra sem. Megértésüket köszönjük!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Felsőoktatási ösztöndíjak

A tehetség mecenatúrája

Mint ismert, félévente oszt fel-
sőoktatási ösztöndíjakat a Ti-
szaújvárosi Mecénás Közala-
pítvány. A tanulmányi támo-
gatás kritériuma továbbra is
a Tiszaújvárosi állandó lakó-
hely, az első diploma meg-
szerzésére irányuló képzés és
a minimum 4,2-es átlag.

A kuratórium idén májusban írta ki a pá-
lyázatot, melyre 82 pályamunka érkezett
az egyetemi, főiskolai hallgatóktól, ebből
81-et ítéltek támogathatónak. A mecena-
túra összege - az előző évekhez hasonlóan
- tanulmányi átlagtól függően 34 ezer és
50 ezer forint közötti. A megítélt ösztön-
díjak teljes összege 3.528.000 forint.
A június 20-án rendezett átadóünnepségen
az önkormányzat részéről jelen volt Bráz

György polgármester, dr. Fülöp György al-
polgármester és Kiss Zoltán képviselő,
volt kuratóriumi elnök.
- Két dolog miatt is fontos ez az alapítvány
- hangsúlyozta köszöntőjében az alpolgár-
mester. - Az egyik, hogy elismerjük a ta-
nulmányi teljesítményt, a másik pedig,
hogy a fiatalok ne szakadjanak el a várostól.
- Szerencsésnek mondhatom magam -
mondta Faragó Dávid az egyik ösztöndí-
jas - hiszen nem ismerek olyan várost itt a
környéken, ahol létezne ehhez hasonló
ösztöndíj. Nagyon jólesik a fiataloknak,
hogy támogatják őket, ugyanis - ahogy az
én esetemben is - a felsőoktatási tanulmá-
nyok velejárója az utazási költség is, így
lesz helye annak az összegnek, amit kap-
tam. A megnyitóbeszédben elhangzott,
hogy Tiszaújváros mindenkit visszavár, én

ebben magamra ismertem. Vegyészmér-
nöknek tanulok, azért is választottam ezt a
szakmát, mert a TVK-ban szeretnék elhe-
lyezkedni. A szakdolgozatomat is ott csi-
náltam, és most úgy zajlik az életem, hogy
remélhetőleg bekerülhetek oda.
Az ösztöndíjak odaítélésében már a meg-
újult kuratórium vett részt, élén Makrai
Mariannával, aki maga is a köznevelés te-
rületéről érkezett. Az elnök asszony el-
mondta, hogy az alapítvány kuratóriuma
az eddigi 9-ről 6 főre csökkent, melynek
munkájában az elnökön kívül Bozsó Gyu-
láné kuratóriumi titkár, tagként pedig
Bogdán Magdolna, Dr. Pető Gabriella,
Dr. Vágó Emese és Fodorné Szabó Valéria
vesz részt.
(Az ösztöndíjasok névsora az 5. oldalon.)

Szünetel a rendelés
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015. július 01. (szerda)
Semmelweis-nap, amely az egészségügyben dolgozóknak munkaszü-
neti nap.
A szakrendelők, a háziorvosi rendelők és a Fiziko- és Balneoterápiás
részleg zárva tartanak.
Ez idő alatt a sürgősségi esetek ellátása a központi ügyeleten történik.
Megértésüket köszönjük.

Nagyné Kántor Judit
főigazgató

Zárva
a járási hivatal

Tájkoztatjuk kedves ügyfeleinket,
hogy 2015. július 1-jén (szerdán)

a Közszolgálati Tisztviselők Napján
a Tiszaújvárosi Járási Hivatal

szervezeti egységei
ZÁRVA tartanak!
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Egyházi hírek
Római katolikus
Hétköznap és szombaton 18:30-kor, vasárnap 11:00-kor lesz
szentmise templomunkban.
Júliusban nem lesz hétköznap szentmise. Szombaton a szent-

mise 18:30-kor, vasárnap 11:00 órakor lesz. A plébániairoda
nyitva tartása július hónapban SZÜNETEL. Sürgős esetben -
például temetések - telefonügyeletet tartunk.
Református
Vasárnap Tiszaszederkényben 10:00 órától, Tiszaújvárosban
11:00 órától lesz istentisztelet.
Görög katolikus
Pénteken 8:00 Szent Liturgia. Szombaton 18:00 vecsernye. Va-
sárnap 11:00 Szent Liturgia (elsőáldozás). 17:00 vecsernye
litiával. Hétfőn (jún. 29-én Szent Péter és Szent Pál főapostolok
ünnepe): 8:00 utrenye, 18:00 Szent Liturgia. Kedden 17:00 ve-
csernye. Szerdán 8:00 Szent Liturgia.
„Ne azért harcoljatok, hogy lelketek mélyéről kiűzzétek a sö-
tétséget! Nyissatok inkább rést, hogy bejöjjön a fény, és a sö-
tétség eltűnjék!” (Áthoszi Szent Porfíriosz atya)

Remény
Ezzel a rejtvénnyel véget ér júniusi so-

rozatunk. A megfejtéseket június 30-ig

egyben várjuk, e-mailben a kroni-

ka@tiszatv.hu címre, vagy postai úton a

3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.

címre.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot június 28-ig (vasárnapig) az
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688),
majd június 29-től (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út
1/A., tel.: 20/400-1952) 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.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
PÁRICSI JÁNOS

a TVK volt dolgozója 66 éves korában elhunyt.
Hamvasztás utáni temetése 2015. június 26-án (pénteken)

12:30 órakor lesz a sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

SZINCSÁK LÁSZLÓNÉ, SZÜL. HEVESI VIKTÓRIA
életének 60. évében, hosszan tartó,

türelemmel viselt betegség után
2015. június 20-án elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása

2015. június 26-án, pénteken 14.30 órakor lesz
Tiszaújvárosban, a római katolikus templom

altemplomában.
Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.

A gyászoló család, férje, lánya és fia

Múzeumok éjszakája Sajórösön

Nyitva volt a kripta, a templom
Szombat este a falu központ-
jában álló templom és a Mel-
czer család kriptája várta
mindazokat Sajóörösön, akik
nem riadtak meg egy kis kései
tárlatvezetéstől. A múzeumok
éjszakájának rendezvénysoro-
zatába első alkalommal kap-
csolódott be a település.

- Kaptunk egy e-mailt, hogy lehet csatla-
kozni ehhez a kezdeményezéshez, így in-
dult az egész - mondta a település pol-
gármestere, Szabó Gábor. - Nagyon sokan
jönnek, látni akarják a kriptát és a kápol-
nát is, több telefont kaptunk Tiszaújvá-

rosból, és még Ónodról is, hogy részt vesz-
nek az eseményen.
A Melczereket IV. Béla idejében telepítet-
ték Sajóörösre. A bejárat feletti felirat ta-
núsága szerint 1865-ben épült az a ká-
polna és kripta, melybe a mai napig 27 le-
származottat temettek el. Utoljára két év-
vel ezelőtt. Valószínűleg több temetés nem
is lesz már itt, mert a gondnok szerint a
nemesi család még élő tagjai már nem
Sajóörösön kívánnak végső búcsút venni
halottaiktól.
- Magyarországon még van „igazi”, azaz
született Melczer, de már nagyon messze
élnek innen - mondta Tanyi István gond-

nok, aki az érdeklődőknek nem csak a sír-
helyről, hanem a családról és történetéről
is mesélt. Mondandójára sokan voltak kí-
váncsiak.
- Most költöztünk ide nem olyan régen -
mondta Járásiné Majorszki Marianna. -
Hallottunk már a Melczer családról, és
azért jöttünk el, mert szeretnénk egy olyan
emberrel beszélni, aki valóban tudja, hogy
mi történt, hogy kik is ők.
A múzeumok éjszakáján a kripta mellett a
tavaly százéves jubileumát ünneplő temp-
lom is várta este nyolc és éjfél között az
érdeklődőket.

borza

Tanyi István gondnok (balra) volt a „tárlatvezető”.

A templom is nyitva volt éjfélig.

A TSC természetjáró szakosztályának tagjai is elkísérték egy
rövid távon Hídvégi-Üstös Pált és Takár Károlyt, akik a Vác-
Visk távon együtt futnak Kárpátaljáért. A tiszaújvárosiak Tisza-
palkonyán csatlakoztak a futókhoz és 77 km-en át kísérték őket.
Hídvégi-Üstös Pál neve már Tiszaújvárosban sem ismeretlen, hi-
szen ő adományozta azokat a kirgiz diófákat a városnak, melye-
ket egy expedíció során hozott haza a diófa őshazájából. A
csemetékből hármat kapott Tiszaújváros, ezeket az ultrasportoló
megtekintette ittjártakor.

Kárpátaljáért
futottak

Fákat permeteznek
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 2015. június 25-én
a közterületi vadgesztenyefákon vadgesztenyelevél-akná-
zómoly, 2015. június 26-án a közterületi szivarfákon liszthar-
mat és levéltetű ellen, növényvédő szeres permetezést végez
az esti órákban.
A növényvédő gép működése zajjal jár, ezért kérjük a lakos-
ság megértését.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Véradás
A magyar Vöröskereszt területi szervezete ismét véradást szer-
vez a TVK Zrt. Főnix-Med orvosi rendelőjében. Június 26-án,
pénteken 7.30-tól 16.00 óráig várják a véradókat.
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A stratégia középtávú célokat határoz meg.

Egy diák felel, négyen felkészülnek.

Július 15-től augusztus 15-ig

Nyári diákmunka
A 2013-as és 2014-es évekhez
hasonlóan a Nemzetgazdasági
Minisztérium koordinálása
mellett a kormányhivatalok
foglalkoztatási főosztályainak
és a járási hivatalok foglalkoz-
tatási osztályainak közremű-
ködésével „Nyári diákmunka”
elnevezéssel munkaerőpiaci
program indul.

A központi programban az önkormány-
zatok és az önkormányzati fenntartású in-
tézmények legfeljebb 2 hónap időtartamra,
2015. július 1. és 2015. augusztus 31. kö-
zötti időszakra támogatást igényelhetnek a
16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói
vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és
azt igazolni tudó diákok foglalkoztatásá-
hoz. A foglalkoztatás történhet az önkor-
mányzat fenntartásában álló, alapfeladat
ellátását szolgáló intézményben is. A prog-
ramban legfeljebb napi 6 órás foglalkozta-
tás támogatható. Támogatásként a munka-
bér 100 %-a téríthető meg, amely azonban
nem lehet magasabb, mint a minimálbér -
szakképzettséget igénylő munkakörben a
garantált bérminimum - időarányos há-
nyada (78.750 Ft, illetve 91.500 Ft).
A támogatás előfeltétele, hogy a nappali ta-
gozatos diák közvetítést kérőként a lakó-
vagy tartózkodási helye szerint illetékes já-
rási hivatal foglalkoztatási osztályán nyil-
vántartásba vetesse magát. Ehhez személyes
okmányaival, valamint érvényes diákiga-
zolványával, vagy annak az iskolai tanul-
mányok befejezése miatti visszavonáskor
kiadott iskolalátogatási igazolásával kell - a
munkaviszony kezdete előtt - a járási hivatal

foglalkoztatási osztályára befáradnia, annak
érdekében, hogy a programba vonásának
előfeltételét jelentő regisztrációja megtör-
ténhessen.
A támogatás kizárólag a járási hivatal fog-
lalkoztatási osztálya által a munkaerő-
igényre közvetített diák foglalkoztatásához
nyújtható, vissza nem térítendő formában,
melyet a tárgyhót követően benyújtott el-
számolási dokumentumok alapján utólag
fizetnek ki.
Tiszaújváros önkormányzata - csakúgy,
mint az előző években - részt kíván venni
a programban. A foglalkoztatás július 15-
től augusztus 15-ig tart, napi 6 órás foglal-
koztatással, szakképzettséget nem igény-
lő munkakörben, 78.750 Ft/hó munkabér-
rel. Az önkormányzat kéri, hogy csak azok

a fiatalok jelentkezzenek, akik a teljes idő-
szakban vállalni tudják a munkavégzést.
Aregisztráció helye: Tiszaújvárosi Járási Hi-
vatal Foglalkoztatási Osztály, Tiszaújváros,
Szederkényi u. 8.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 08.00-12.00; 13.00-15.00
Kedd: 08.00-12.00
Szerda: 08.00-12.00; 13.00-15.00
Csütörtök: 08.00-12.00
Péntek: 08.00-11.00
A regisztrációra jelentkezés és a regisztrá-
ciós lapok leadásának határideje: 2015. jú-
lius 8. A regisztrációs lapokat a Tiszaúj-
városi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájé-
koztatási irodáján lehet leadni (Tiszaúj-
város, Bethlen Gábor út 7. földszint).

Szakképzettséget nem igénylő munkakörben dolgozhatnak a diákok. (2014-es felvétel.)

Írásbeli után szóbeli

Finisben
az érettségi

Tíz napon keresztül vizsgázik több száz diák Tisza-
újvárosban. A szóbeli érettségik e héten fejeződnek
be, a matúra végeztével kapják meg bizonyítvá-
nyukat a végzős középiskolások.

Egy diák felel, közben négyen felkészülnek, miután tételt húztak.
Az írásbelik még májusban voltak, a szóbeliknek június az ideje,
ezzel zárulnak az érettségik. A diákoknak öt tárgyból kellett vizs-
gázniuk, persze nem mindenki tette ezt egy napon.
- Három kötelező, egy választható idegen nyelv és egy szabadon
választott tantárgyból kell szóbelizni, persze nem mindenkinek,
hiszen sokan előrehozott érettségit tettek, így a vizsgatárgyak
számát akár kettővel is csökkenthették - mondja Pogonyi-Simon
Edit, a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépis-
kola és Kollégium intézményvezetője. - Mint minden végzős év-
folyam, a mostaniak is nagyon izgulnak, bár aki tanult, annak
nincs miért. Mindenesetre az eddigiek szerint nagyon szépen tel-
jesítenek a diákok, hozzák azt az eredményt, amit a négy vagy hat
év alatt is mutattak. Akinek most nem sikerül az érettségi, az az
őszi időszakban újra próbálkozhat.
A folyosókon izgatott szülők szurkolnak gyermekeiért, a vizs-
gáztató tanterem melletti teremben terített asztalok, szénhidráttal,
édességgel megrakva, hogy fogjon az agy feleletkor, és hogy ne
éhezzen a gyomor a hosszú várakozás alatt. Az első tételeket reg-
gel 8 órakor húzták, az utolsót valamikor délután, hiszen min-
dennap este 6-ig tart a szóbeli érettségi.
Megkönnyebbülve jön ki a teremből Figeczky Panna Flóra, aki
az angol felelettel zárta vizsgáit.
- Minden tárgyból 20 tétel volt, én azt hiszem jókat húztam ki -
mondja. - Persze tanultam is, nem csak az érettségire, hanem
szorgalmasan végig a gimnáziumi évek alatt. Reményeim sze-
rint sikerült is, de majd meglátom a bizonyítványban, hogy be-
jönnek-e a számításaim.

berta

Tanévzárók

Bizonyítvány- és ösztöndíjosztás
A nyári szünet első hetében
tartották a tanév utolsó hiva-
talos általános iskolai esemé-
nyét, a tanévzárókat. Az
állami és az egyházi iskolák-
ban is tanulmányi ösztöndí-
jat osztott ki a legjobb ta-
nulóknak a Tiszaújvárosi Me-
cénás Közalapítvány.

ATiszaújvárosi Szent István Katolikus Ál-
talános Iskola rendezvénye ünnepi szent-
misével kezdődött, majd az évértékelő
igazgatói beszéd után köszöntötték az is-
kola kiválóságait, a jól tanuló, jól sportoló
diákokat és a Mecénás közalapítvány ösz-
töndíjasait, majd kiosztották a bizonyítvá-
nyokat.
A Kazinczy Ferenc Református Általános
Iskolában is hasonló volt a tanévzáró for-
gatókönyve, bár itt a helyszín nem a temp-
lom, hanem az iskola udvara volt. Dr. Var-
ga István fenntartó lelkész köszöntője és ál-
dása után Dorony Attiláné igazgató foglalta
össze az idei tanév legfontosabb állomásait,
tanulmányi- és sport sikereit. Az iskola ta-
nulói műsorral kedveskedtek a vendégek-

nek, diáktársaiknak és a szülőknek. Elő-
adásuk után azokat a diákokat köszöntöt-
ték, akik tanulmányi eredményükkel idén
is öregbítették az iskola hírnevét.
A Hunyadi és a Széchenyi iskolában az in-

tézmény vezetője, Hok Csaba zárta be
gondolataival a 2014/15-ös tanévet. Be-
számolt az elmúlt 9 hónap iskolai esemé-
nyeiről, a versenyekről, megköszönte a
pedagógusok áldozatos oktató-nevelő
munkáját, a szülők egész éves támogató
segítségét. Csakúgy, ahogy a katolikus és
református iskolában, az állami általános
iskolában is kiosztották a 25 ezer forintos
Mecénás ösztöndíjakat a kiváló tanulmá-
nyi eredményt elért diákoknak, de kö-
szöntötték a kitűnő tanulókat, a nevelő-
testületi dicsérettel végzőket is. Csak a
Széchenyiben 347 igazgatói dicséret „ter-
mett”idén. A legtöbbet a nyolcadikos Lo-
vász Péter szerezte, összesen 13-at. Hok
Csaba, év eleji privát ígéretét betartva,
ajándékutalvánnyal jutalmazta meg a vég-
zős diák szorgalmát, tanulmányi sikereit.
A tanévzáró ünnepségeken valamennyi is-
kola alapítványa elismeréssel jutalmazta a
nevelőtestület több tagját és a kiemelkedő
tanulmányi eredménnyel végzett diákokat
is.

berta

A Széchenyi ösztöndíjasai. A kép jobb szélén Lovász Péter, aki 13 igazgatói dicséretet is
kapott.

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola ünnepsége szentmisével kezdődött.

Lakossági fórum

Fejlesztési
stratégia

Tiszaújváros Integrált Településfejlesztési Straté-
giájának tervezetéről tartottak lakossági fórumot,
tájékoztatót a Városházán.

A Belügyminisztérium megbízására külső szakértők által készí-
tett dokumentum Tiszaújváros jövőképéből indul ki. E szerint
Tiszaújváros, mint életerős város, lakosai számára kedvező élet-
minőséget biztosít, otthonos, egyedi arculattal rendelkezik, di-
namikusan, kiegyensúlyozottan és fenntartható módon fejlődik és
gazdaságilag nemzetközi szinten is elismert szerepet tölt be.
A stratégia tematikus célként a gazdaság erősítését, az életminő-
ség javítását, az épített környezet fejlesztését, a környezetvédel-
met fogalmazza meg. Egy-egy tematikus cél további 12-12
részcélt tartalmaz, melyekhez további 6 városrészi cél társul és 76
konkrét fejlesztési projektet is megnevez a dokumentum.
A képviselő-testület által a közeljövőben elfogadandó stratégia
elengedhetetlen feltétele az uniós pályázatokon való részvétel-
nek.

f.l.
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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.

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.

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.
Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület
70/253-2910, 70/432-8868
valsagkezeles2008@gmail.com
www.bankikarosultak.hu

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.

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatá-
nak képviselő-testülete 2015.
június 25-én, csütörtökön 10.00
órakor ülést tart a Városháza
III. emeleti tanácskozó termé-
ben.

Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat önkormányzati kitüntetések
adományozására
2. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért
Díj” adományozására
3. Javaslat az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok könyvvizsgálói meg-
bízására, a díjazás megállapítására, vala-
mint személyi kérdések megtárgyalására
Nyilvános ülés:
1. Javaslat Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének az ön-
kormányzat 2015. évi pénzügyi tervéről
szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati ren-
delet módosítására
2. Javaslat Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének a tele-

pülési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás ellátásáról szóló 26/2014.
(XII.19.) önkormányzati rendeletének mó-
dosítására
3. Javaslat a szociális rászorultságtól függő
pénzbeli ellátásokról, valamint a termé-
szetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet és
a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátá-
sokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló 37/2013. (XII.21.)
önkormányzati rendelet módosítására
4. Javaslat a Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata tulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletéről, valamint elidegení-
téséről szóló 4/2015. (II.27.) önkormány-
zati rendelet módosítására, valamint szol-
gálati lakások bérbeadására
5. Javaslat a Derkovits Kulturális Központ
igazgatói megbízására vonatkozó pályázat
elbírálására
6. Javaslat egyes önkormányzati fenntar-
tású intézmények alapító okiratainak mó-
dosítására

7. Javaslat könyvvizsgálói megbízásra
8. Javaslat Tiszaújváros Települési Esély-
egyenlőségi Programjának felülvizsgálat-
ára és módosítására
9. Javaslat a képviselő-testület mellett mű-
ködő Pénzügyi Ellenőrző, Gazdasági és
Ügyrendi Bizottság tagjának megválasz-
tására
10. Javaslat a sakk népszerűsítése céljából
történő együttműködési megállapodás
megkötésére
11. Beszámoló a Derkovits Kulturális Köz-
pont Tiszaújváros Települési Értéktárral
kapcsolatos 2015. I. féléves tevékenysé-
géről
12. Tájékoztató a tavaszi közmeghallgatá-
sokon elhangzott közérdekű bejelenté-
sekre tett intézkedésekről
13. Egyebek
a.) Javaslat a kiemelt sportágak 2014. évi
támogatásának felhasználásáról szóló be-
számoló beterjesztési határidejének mó-
dosítására
Kérdések

Tiszaújvárosi Járási Hivatal Okmányiroda
(Tiszaújváros, Tisza út 2/A.)

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13:00 – 16:00
Kedd: 8:00 – 12:00
Szerda: 8:00 – 12.00; 13:00 – 18:00
Csütörtök: 13:00 – 16:00
Péntek: 8:00 – 12:00

Időpontfoglalás: 49/548-023; 49/548-061
A postától való nagy távolság miatt javasoljuk ügyfele-
inknek a bankkártyás fizetés előnyben részesítését.

Hirdetmény

Veszélyes hulladékok gyűjtése
Felhívjuk a település lakosságának figyel-
mét, hogy városunkban az ECOMISSIO
Kft. közreműködésével ismételten meg-
szervezzük a lakossági körben keletkező
veszélyes hulladékok begyűjtését. Ennek
keretében a gyűjtőpontokon az alábbi, a
környezetre veszélyes hulladékféleségek
adhatók át:
- festékmaradékok, festékes göngyölegek,
lakkmaradékok és ezek csomagolóanya-
gai,
- fáradt olaj, (motorolaj, hajtóműolaj) ola-
jos göngyölegek,
- elektronikai hulladékok, (háztartási gé-
pek és elektronikai hulladékok)
- akkumulátorok, szárazelemek,
- háztartási vegyszerek és azok csomago-
lóanyagai,

- kozmetikai szerek és azok maradványai,
- növényvédő szerek, rovarirtó szerek és
azok maradékai, csomagolóanyagai,
- használt háztartási sütőolaj és sütőzsira-
dék,
- fénycsövek, izzók,
- autógumi.
A hulladékok átvételének időpontja: 2015.
július 6. és július 9. között.
Helyszínek: 1.nap: július 6. (hétfő) - ÚJ
HELYSZÍN.
Tiszaújváros 1. számú mobil gyűjtőpont a
Lévay úton a Munkácsy út torkolatával
szemben.
2.nap: július 7. (kedd).
Tiszaújváros 2. számú mobil gyűjtőpont
az Örösi út 42-44. és a 46-48. épületek kö-
zötti parkolóban.

3.nap: július 8. (szerda).
Tiszaszederkény városrész területén kije-
lölt mobil gyűjtőpont
- a volt általános iskola udvarán (Dózsa
Gy. út).
4.nap:július 9. (csütörtök).
Tisza-part városrész területén kijelölt mo-
bil gyűjtőpont, Neumann J. utca, a Sza-
badidőházzal szemközti parkolóban.
A gyűjtőpontokon a lakosság naponta 9.00
órától 18.00 óráig a fentiekben felsorolt
hulladékokat térítésmentesen adhatja át az
akció keretében.

Védjük együtt lakókörnyezetünket és ter-
mészeti értékeinket!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Felhívjuk a település lakosságának figyel-
mét, hogy 2015. július 1-jén (szerdán) a
6.00-16.00 óra közötti időszakban lesz a
háztartásokban keletkezett, lomtalanítás
körébe tartozó hulladékok begyűjtése.
A lomtalanítás során az átadási helyre
nem helyezhető ki és nem adható át épí-
tési-bontási törmelék, járműroncs, bioló-
giailag lebomló hulladék (fűnyesedék,

kötegelt gally), veszélyes hulladékok
(festékmaradékok, festékes göngyölegek,
lakkmaradékok és ezek csomagolóanya-
gai; fáradt olaj, motorolaj, hajtóműolaj,
olajos göngyölegek, elektronikai hulladé-
kok, háztartási gépek, akkumulátorok,
szárazelemek, háztartási vegyszerek és
azok csomagolóanyagai, kozmetikai sze-
rek és azok maradványai, növényvédő

szerek, rovarirtó szerek és azok maradé-
kai, csomagolóanyagai, használt háztar-
tási sütőolaj és sütőzsiradék, fénycsövek,
izzók; autógumi).
A lomhulladékot az ingatlanhasználó leg-
korábban a szállítást megelőző nap 18 óra
után helyezheti ki az ingatlana előtti köz-
területre.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás
Tisztelt Ebtartó!
Tiszaújváros területén az állatok védelméről és kímé-
letéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a alap-
ján 2015. 04.01-05.31. között volt az ebek összeírása
a jogszabályban meghatározott adattartalommal.
A települési önkormányzat - az ebösszeírás alapján -
az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektro-
nikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója
és más személyek jogainak, személyes biztonságának
és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és ál-
latvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor
köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési
önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését a Pol-
gármesteri Hivatal az elkövetkező időszakban a köz-
terület-felügyelők bevonásával célellenőrzésekkel
ellenőrzi. A bejelentési kötelezettségüket elmulasztó
ebtartók esetében az állatvédelmi bírságról szóló
244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. mellékletének
d) pontja alapján ebenként 30.000.-Ft összegű állat-
védelmi bírság szabható ki.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Hirdetmény

Szerdán lomtalanítás

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti a tulaj-
donában lévő alábbi személygépjárművet.
A jármű adatai:
Rendszám: JPP-979, gyártmány: VOLKSWAGEN, típus: Multivan T5
2.5 PD TDI Comfort., hengerűrtartalom: 2.461 cm3, szállítható szemé-
lyek száma: 9 fő, első nyilvántartásba vétel: 2005.05.02., tényleges futás:
399.346 km, eddigi tulajdonosok száma: 1.
A gépkocsi üzemképes, műszaki engedélye 2017. 02. 17-ig érvényes.
A gépkocsit árverésen értékesítjük a kihirdetett alapárról induló szabad li-
citálással.
Árverési alapár: bruttó 2.700.000 Ft.
Az árverésen való részvétel feltételei:
- határidőben beadott jelentkezési lap,
- személyesen legalább egy alkalommal a gépkocsi megtekintése,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó törvényesen meg-
hatalmazott képviselőjének jelenléte,
- 270.000 Ft összegű kaució befizetésének igazolása.
Jelentkezési lapok benyújtási határideje:
2015. július 09-én 12,00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 206.
számú irodájában.
Árverés ideje, helye:
2015. július 10-én 09.00 óra a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 206.
számú irodájában.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Lakossági felhívás
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a parlagfű elleni
védekezést és gyommentesítést az ingatlantulajdonos részéről az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény 17. §-a írja elő. Ennek alapján minden ingatlan-
tulajdonos és földhasználó köteles az allergén gyomok ellen vé-
dekezni, illetve a parlagfű virágzását megakadályozni, és ezt az
állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
Aki kötelezettségének az előírt határidőn belül és felszólításra
nem tesz eleget, a törvény 60. § (1) bekezdés alapján - többször
is kiszabható - növényvédelmi bírsággal sújtható a B-A-Z Me-
gyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növényi- és Ta-
lajvédelmi Főosztálya által.
Továbbá felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a közös-
ségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 19/2013. (VII.05.) önkormányzati
rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a közösségi
együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki a
tulajdonában vagy használatában álló ingatlannal közvetlenül
érintkező járdaszakasz, a járdaszakaszok melletti nyílt árok és
annak műtárgyai, valamint a járdához tartozó folyókák, víznyelő
rácsok folyamatos tisztántartásáról, hó és síkosság elleni véde-
kezésről nem gondoskodik.
A közterület-felügyelet munkatársai a rendelet 15. § (1) bekez-
dése értelmében a közösségi együttélés alapvető szabályait meg-
szegő elkövetővel szemben ötvenezer forintig terjedő helyszíni
bírságot, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bír-
ságot szabhat ki.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Árverési hirdetmény

Használt személygépkocsi
értékesítése
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Felsőoktatási
ösztöndíjasok

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány által a 2014/2015-ös
tanév második félévében tanulmányi ösztöndíjban részesült hall-
gatók névsora:
Orosz Regina, Molnár Andrea, Szarka Veronika, Belyus Ber-
nadett Erzsébet, Kovács Zsófia, Figeczky Bence, Bálint Botond,
Bálint Ágota, Bodnár Zsuzsa Piroska, Körömi Eszter Sára, Fo-
garasi Doroti, Tóth Márta, Besenyei Zsófia, Németh Gábor, Tóth
Réka, Fábián Rita, Palásti Réka, Buczkó Botond Sámuel, Dusza
Andrea, Kiss Viktor, Lerner Katalin, Mannheim Márk Mihály,
Lénárt Lejla, Kébel Zsófia, Vargha Edit, Majoros Viktória, Gáll
Csilla, Doszpoly Tamás, Nagy Attila, Csapó Márton, Jakab Dóra,
Bodnár Noémi, Petrovics Aletta, Faragó Dávid, Vigh Henrietta,
Ács Gabriella, Süveges Kristóf, Sávolyi Sára, Pap Dalma, Radics
Anikó, Stefán Ibolya, Gönczi Kinga, Gönczi Tamás, Németh
Miklós László, Meczkó Alexandra, Tóth Péter Pál, Oláh Márta,
Ádám Aida, Csermely Gábor, Tóth Máté, Ducsai Dalma, Len-
csés Kitti, Petrik Szandra, Nagy Dóra, Kiss Adrienn, Szakácsi
Virág, Varga Dalma Helga, Lukács Péter, Kapitanov Krisztina,
Molnár Tamás, Vaik Vivien, Kovács Dóra, Schäffer Anett, Mucza
Orsolya, Papp Júlia, Pristyák Levente, Bencs Karolina, Kapczár
Bettina, Bene Máté, Draxler Gergely, Vámosi Rebeka, Magyar
Adrienn, Fekete Zsolt, Négyesi Dávid, Németh Réka, Bató Alex,
Varga Vivien, Tóth Réka, Pálóczi Ágnes, Kovács Árpád, Gáthi
Kristóf.

Általános- és középiskolás ösztöndíjasok
Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola
1. Oláh Péter Sándor 5/1., 2. Eperjesi
Tímea 5/2., 3. Gondos Vanda 5/6., 4. Orosz
Máté János 5/7., 5. Varga Dominika Andrea
5/8., 6. Kuti Kíra 6/1., 7. Víg Viktor 6/10.,
8. Zsóri Ádám 6/2., 9. Bezdány Zsolt Buda
6/7., 10. Orosz Eszter 6/8., 11. Koncz Dóra
6/9., 12. Ládi Adrienn 7/1., 13. Szabó Péter
7/2., 14. Nagy Vanessza Roberta 7/6., 15.
Kováts Panna 7/7., 16. Ortó Krisztina
Mónika 7/8., 17. Varga Valentin 8/1., 18.
Grebely Petra 8/2., 19. Oláh Mózes 8/3.,
20. Stogica Kata 8/7., 21. Lidák Eszter 8/8.,
22. Csillik Boglárka 8/9.
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus
Általános Iskola
1. Bodolai Lili 5.a, 2. Orosz Zoltán 6.a, 3.
Sereg Zsombor 6.b, 4. Kapczár Botond
7.a, 5. Kertész Gabriella, 8.a.
Kazinczy Ferenc Református Általános
Iskola
1. Kovács Bálint Máté 5.a, 2. Tóth Csilla
Eszter 5.b., 3. Fekete Kiara Mercédesz 6.a,
4. Nagy Levente 6.b, 5. György Lili 7.a,
6. Rácz Katalin 7.b, 7. Szabolcsi Janka
8.a, 8. Sallér Eszter 8.b.

Tiszaújvárosi Eötvös József Gimná-
zium, Szakközépiskola és Kollégium
1. Unyi Dominik Vajk 7.H, 2. Lengyel
Bianka Panna 8.H, 3. Mayer Flóra 9.A, 4.
Kiss Liliána 9.B, 5. Bódogh Máté 9.H, 6.
Csanálosi Dalma 9.Ny, 7. Kelemen Richárd
9.M, 8. Mándity Péter 10.A, 9. Stefanovics
Viktória 10.B, 10. Makrányi Dávid 10.H,
11. Oláh Fanni 10.M, 12. Takács Máté

11.A, 13. Pásztor Annamária 11.B, 14.
Molnár Krisztina 11.H, 15. Szabó Erik
12.A, 16. Orliczki Frigyes 12.B, 17. Fodor
Eszter 12.H, 18. Gulyás Zsuzsa 12.N, 19.
Pelyhe Réka 13.N, 20. Kóti Beatrix Ibolya
9.K, 21. Derbák Márk 10.K, 22. Gyulai
Mercédesz 10.G, 23. Vatta Viktor 11.K,
24. Kozma Csilla 11.G, 25. Báncs Eszter
Brigitta 12.K, 26. Fülöp Zsanett 12.G, 27.
Szilvási Dóra 14.K.
Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szak-
képző Iskola
1. Czaga Áron Sándor 9.C, 2. Hangó
Zoltán 9.D, 3. Zsikin Péter 9.L, 4. Pogonyi
Patrik 10.C, 5. Fekete Máté Zsolt 10.D, 6.
Weisz László Bence 10.L, 7. Nagy Ákos
1/9.C, 8. Szobonya Krisztián 1/9.D, 9.
Jónyer Szilveszter 1/11.F, 10. Zöldi Zoltán
2/10.D, 11. Boros Ferenc 2/12.F, 12.
Derbák Dominik 9.E, 13. Orosz Olivér 9.G,
14. Gagyi Henriett 9.V, 15. Konkoly Anita
Tünde 10.V, 16. Vatta Vanessza 11.V, 17.
Mészáros Attila, 12.E, 18. Lakomecz
Nikoletta 12.V, 19. Czipfel Kamilla 1/13.A,
20. Kazai Csaba 1/13.G, 21. Jóna Fruzsina
Klára 2/14.A.

A Hunyadi ösztöndíjasai.

A Kazinczy iskola nyolc ösztöndíjas tanulója.

Kiváló és kitűnő tanulók 2014/2015
Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
Hunyadi Mátyás Iskola
Kántor Zsófia 1/1., Ládi Krisztián 1/1., Balogh
Benedek 1/2., Baumgartner Olívia 1/2., Galam-
bos Lili 1/2., Horváth Lilien Hanna 1/2., Juhász
Lotti 1/2., Molnár Sára 1/2., Szendrei Áron 1/2.,
Tamás Liliána 1/2., Tóth Marcell Dávid 1/2.,
Hajdú Dávid 2/1., Lengyel Laura 2/1., Strigel
Attila 2/1., Szarka Dániel István 2/1., Csordás
Péter 2/2., Elek Petra 2/2., Nagy Dominik 2/2.,
Nagy Luca 2/2., Tolvéth Dávid Ákos 2/2., Bod-
nár Brigitta 3/1., Borjus Virág 3/1., Orliczki
Bettina 3/1., Varga Milán 3/1., Hajdú Lili 3/2.,
Löfcsik András Zoltán 3/2., Oláh Balázs László
3/2., Dienes Ivett 3/3., Kovács Ádám 3/3.,
Krajcz Inez Lilla 3/3., Minden Viola 3/3., Illés
Dávid 4/1., Tanyi Attila 4/1., Szikszai Petra 4/2.,
Tolvéth Gergő János 4/2., Vágási Vanda 4/2.,
Varga Bence 4/2., Oláh Péter Sándor 5/1., Eper-
jesi Tímea 5/2., Struba Olivér 5/2., Baumgartner
Leona 6/2., Vitányi Csenge 6/2., Zsóri Ádám
6/2., Ládi Adrienn 7/1., Oláh Zsombor 8/1.,
Forgó Krisztián Márk 8/3., Oláh Mózes 8/3.
Széchenyi István Iskola
Farkas Tirza Olívia 1/3., Gonda Nikolett 1/3.,
Papp Lara 1/3., Tóth Imre 1/3., Tóth Kende
Máté 1/3., Turóczi Roland 1/3., Csipke Emese
Zselyke 1/4., Fodor Luca 1/4., Herczeg Olivér
1/4., Kapitány Gergő 1/4., Leniczki Marcell
1/4., Pápai Petra 1/4., Rontó Márkó 1/4.,
Tomozi Zoé Laura 1/4., Vámosi Réka 1/4.,
Fülöp Kolos 1/5., Görömbei Levente 1/5.,
Komló Dániel 1/5., Kovács Kristóf László 1/5.,
Oláh Ádám 1/5., Pap Gréta 1/5., Tóth-Bajusz
Márton Mihály 1/5., Veres Zalán László 1/5.,
Elek Mátyás 2/4., Farkas Laura 2/4., Katona
Lora 2/4., Kovács Kristóf 2/4., Pásztor Zalán
2/4., Répási Anikó 2/4., Szenán Anna Ramóna
2/4., Balogh Gergő 2/5., Barancsi Flóra Fédra
2/5., Besenyei Sára 2/5., Cziáky Ádám 2/5.,
Geiger Tamás János 2/5., Molnár Dávid 2/5.,
Simon Lili 2/5., Szabó Panna 2/5., Virág Mara
2/5., Bartók Hanna 2/6., Hajdu Panna 2/6.,
Handa Éva Enikő 2/6., Kozma Hanna Dorka
2/6., Tóth Attila 2/6., Varró Marcell 2/6., Vásári

Viktória 2/6., Veréb Ádám 2/6., Bakos Péter
3/6., Burggraf Michael 3/6., Erdei Bálint Máté
3/6., Ferencsik Soma Attila 3/6., Fülöp Kende
3/6., Görzsöny Gréta 3/6., Kádár Luca 3/6., Mé-
száros Áron 3/6., Besenyei Martin 3/7., Deim
Marcell 3/7., Fedák Botond 3/7., Fodor Anna
3/7., Fónagy-Sütő Dorka 3/7., Illyés Lara 3/7.,
Kun Tamás 3/7., Szabados Balázs 3/7., Urbán
Benedek 3/7., Üveges Elinor 3/7., Gulácsi Ákos
3/8., Bodnár Bianka 3/8., Macz Benedek János
3/8., Mező Luca 3/8., Oláh Boglárka 3/8., Veres
Máté 3/8., Fedák Zsombor 4/7., Ferencsik
Dorka 4/7., Hajdú Petra 4/7., Kacsa Dávid Péter
4/7., Ládi Gréta 4/7., Lajtos Bence Levente 4/7.,
Orosz Donát András 4/7., Plósz Bianka 4/7.,
Rontó Balázs 4/7., Sugár Anett 4/7., Tóth Mart-
ina 4/7., Dankó Szimonetta Laura 4/8., Dargai
Alex 4/8., Drótos Soma 4/8., Emődi Máté 4/8.,
Koncz Emese 4/8., Molnár Zalán 4/8., Tóth
Petra 4/8., Vámosi Marcell 4/8., Drahos
Dominik 4/9., Kovács Gréta 4/9., Kovács
Kende 4/9., Lesó Lili Hanna 4/9., Sipos Adrienn
4/9., Szénégető Gerda 4/9., Vámosi Vilma 4/9.,
Kincses Máté 5/7., Kőhalmi Krisztián Attila
5/7., Orosz Máté János 5/7., Szmicsek Levente
5/7., Nagy Dominik Bence 5/8., Varga
Dominika Andrea 5/8., Bezdány Zsolt Buda
6/7., Bóna Kinga 6/7., Csató Lilla 6/7., Hege-
dűs Kamilla 6/7., Kacsa Panna Fruzsina 6/7.,
Kovács Anna 6/7., Mezei Dóra 6/7., Szabó
Orsolya 6/7., Hegedűs Nóra 6/9., Koncz Dóra
6/9., Papp Zita 6/9., Vásári Zsanett 6/9., Kébel
Zsolt 7/7., Kelemen Aliz 7/7., Kováts Panna
7/7., Ortó Krisztina Mónika 7/8., Lovász Péter
8/7., Stogica Kata 8/7., Lidák Eszter 8/8.
Éltes Mátyás Iskola
Zelei Tamás 3., Lakatos Anasztázia Ramóna 4.,
Pinczés István 6., Kovács Cintia Fanni 8.
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általá-
nos Iskola
1.a Csordás Vince, Giák Tekla, Kiss Alexa,
Mérkőy Luca, Pólik Csepke, Víg Orsolya, 1.b
Aranyosi László Dávid, Kiss Eszter Mariann,
Kiss Péter László, Kosina Kende Milán, Makó
Marcell, Papp Flóra Vanessza, Pózmán Dániel,
Seres Dorina, Teslér Laura Zsófia, 2.a Behina

Róbert, Besenyei Bence, Deli Tünde, Kapczár
Noémi, Kocsis Laura Anna, Kovács Edina, Ma-
gasi Lili, Tállai Zétény Ádám, 2.b Andrássy
Dénes, Gémes Blanka, Mező Dániel, Szabó
Lili, Szilágyi Bálint, 3.a József Henriett, Volyák
Marcell, 3.b Bartha Viola, Bodnár Viktor,
Stadler Botond Csaba, Szabó Brigitta Krisztina,
4.a Bartal Ákos, Berkes Rebeka, Erős Kinga
Metta, Kocsis Anna, Koleszár Boldizsár, Varga
Dóra, 4.b Szabó Mercédesz, Szitácsik Eliza Jáz-
min, 5.a Berencsi Lili, Bodolai Lili, Szatmári
Réka, 6.a Nagy Zsófi, 7.a Kapczár Botond,
Tállai Borbála Csenge, 8.a Kertész Gabriella.
Kazinczy Ferenc Református Általános Is-
kola
1.a Bodolai Bora, Dajkó Virág Anna, Gerőcs
Panna Zsófia, Hanus Máté, Hohol Ákos, Hudák
Noémi Kitti, Magyar Lara Noa, Mátyus Janka,
Molnár Teodóra Kiara, Sipos Vilmos, Szabó
Hanna Kira, Szlávik Levente, Zsandár Zéno
Szabolcs, 1.b Bagi Zoltán, Miskolci Fanni,
Nagy Bendegúz, Novák Milán, Oláh Sarolta,
Remenyik Anna, Szonda Máté, 2.a Barna Luca,
Czap Hanna, Czene Gréta, Eke Laura, Ferenczi
Nóra, Gál Gréta Vivien, Horváth Gergő, Ispán
Réka Panna, Kanyó Máté, Kincses Anna Rozi,
Kiss Hunor, Muha Evelin Klaudia, Papp Flóra,
2.b Baicu Alexandra, Bán Lilla, Bolgár Dániel,
Flaskó Dániel, Lukács Réka, Magyar Ádám,
Nagy Léna, Orosz Dániel, Petró Dominik,
Stefán Balázs András, Szűcs Hunor, Zanócz
Áron, 2.c Bodnár Panna Krisztina, Császár
Milán, Csatlós Olivér Kristóf, Hatvani Zsolt
Balázs, Kovács Hanna, Monoki Dominik
Viktor, Papp Péter Gergő, Rem Viktória, Sipos
Luca, Tóth Gabriella, Turjanicza Boldizsár, 3.a
Alexa Zsuzsanna, Balázs Boglár, Borza Eszter
Virág, Bóta Bence, Fónagy-Árva Péter, Heltai
Kilián, Horváth Gréta, Huszár Elizabet Zsófia,
Juszkó András, Ladányi Kitti, Puskás Korina,
Szabó Luca Laura, Szőke Nikolett, 3.b Ágoston
Attila, Görömbei Emma, Hegedűs Lili Vivien,
Riczu Zsófia, Varga András, Virág Laura, 4.a
Bari Dominika, Brunyánszky Réka, Deli
Benedek Balázs, Kelemen Alexandra, Kertész
Kornél, Kiss Gábor Botond, Mátyás Boldizsár,

Romos Soma, Vámosi Kincső, 4.b Bagdi
Hanna, Dudás Bence, Füredi Anna, Kosina
Réka, Somogyi Dorka, Szabolcsi Bálint, Tóth
Eszter, Vigh Zita, 5.a Bárdos Dóra, Csehovics
Kitti, Kanyó Viktória, Kovács Bálint Máté,
Ladányi Laura, Molnár Elizabet, Szabolcsi
Márta, Takács Noémi, Tóth Csenge, Venglovecz
Bence, 5.b Arnóczki Stella, Juhász Fruzsina,
Novák Henriett, Tóth Csilla Eszter, Vajani
Viktória Borbála, 6.a Fekete Kiara Mercédesz,
Fónagy-Árva Nóra, Hohol Réka, Lapostyán
Fruzsina, Magyar Balázs Márton, Nagy Nelli,
Riczu Eszter, Sajgó Zsófia, Szabó Réka, 6.b
Baráth Pénelopé Napsugár, Danó Ádám, Kocsis
Simon Márk, Nagy Levente, Rácz Boglárka,
Sipos Ákos, 7.a György Lili, Németh Miklós
Ákos, Szabó Lili, Szilágyi Renáta, 8.a Bárócz
Réka, Erős Dóra, Gere Áron Károly, Kiss
Dalma, Klein Anita, Nagy Petra, Szabolcsi
Janka, 8.b Sallér Eszter, Szilvási Kristóf.
Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
7.H Makrányi Kata, Sebe Anett, Unyi Dominik
Vajk, Vitányi Klaudia, Zsóri Zsolt, 8.H Erős
Patrik Dániel, Kiss Fanni, Lengyel Bianka
Panna, Szilágyi Viktória, 9.B Horváth Zoltán,
Mezei Zsolt, 9.H Baráth Lilla, Bódogh Máté,
Kiss Ádám, Mártha Balázs, Soltész Luca, Tóth
Melinda, Varga Patrik, 9.Ny Csanálosi Dalma,
Kovács Evelin, Kovács Zsolt, Tóth Liliána,
10.A Mándity Péter, 10.B Stefanovics Viktória,
10.H Flaskó Máté, Jánosi Benjámin, Makrányi
Dávid, 10.M Sallér Anna, 11.A Márki Zsófia,
Pelyhe Renáta, 11.H Holló Dávid, 12.A Tógyer
Klaudia, Szabó Erik, 12.H Bazsó Gábor, Belé-
nyesi Viktória, Jancsár Lili, Lenár Vilmos, Ma-
gyar Dorottya, Magyar Orsolya, Marada Imre,
Potyka Tamás, 12.N Gulyás Zsuzsa, Kapus
Barbara.
Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Is-
kola
2/14.A, ügyviteli titkár: Angyal Natália, Bíró
Katalin Jennifer, Diószegi Zsófia Gréta, Jóna
Fruzsina Klára, Szatmári Tímea, Vincze Renáta,
2/14.A , elektronikai technikus: Járdán Bence.
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Nyitott kapukkal várta vendégeit a hétvégén
a Sportcentrum, harmadik alkalommal rendez-
ték meg a Sportfesztivált. Nem csak a játék és a
szórakozás kapott helyet, hiszen igazi sportág
kavalkád fogadta a sportolni vágyókat. Akik
bármilyen tömegsportrendezvényen részt vettek,
tombolaszelvényt kaptak, így nem csak egészsé-
get, hanem ajándékokat is nyerhettek.

Lövészet, lovaglás, trx, spinning, úszás, mászófal, labdás feladatok és futás
- ezekből választhattak a héttusázók. Aki hét pecsétet megszerzett, ajándék-
csomagot kapott. A próbákat idén mintegy 140-en teljesítették.

Játszóparki pillanatok.

Móka és kacagás - a bubo-
rékfoci résztvevői és nézői szá-
mára ez a kettő minimum ga-
rantált volt. Az óriási buboré-
kokba bújt játékosok sorra boro-
gatták egymást, és néha még a
labdát is eltalálták. Igazi külön-
legessége volt ez a fesztiválnak,
a műfüves pályán egész nap vál-
tották egymást a csapatok. Nem
a gólok és a technika volt a fon-
tos, hanem maga a játék öröme.
A buborékfocit egyébként nor-
vég újságírók találták ki néhány
éve, akkor indult el világhódító
útjára.

Tizenhat csapat vágott neki térképpel a város utcá-
inak, hogy felkeresse a kijelölt pontokat, válaszoljon a
furfangos kérdésekre. A városi kalandozáson családi-ba-
ráti csapatok vettek részt.

Demjén Zsolt, Demjén László és Darnyik Dávid igazán izgalmas perce-
ket szerzett a közönségnek: füst és láng kísérte a motoros kaszkadőrök bemu-
tatóját. A fiúk több mint egy évtizede tartanak ilyen show-kat.

A háromszoros freestyle világ-
bajnok Szász Kitti bemutatóját pár
évvel ezelőtt már láthatta a tiszaújvá-
rosi közönség. Most a Sportfesztivá-
lon kétszer is megcsodálhatták pá-
ratlan labdazsonglőri tudását. Elő-
ször a Phoenix All Star - Nyíregy-
háza kosárlabda mérkőzés szüne-
tében mutatta be hogy bánik a futball
labdával, majd este a nagyszínpadon
is elkápráztatta tudásával a közönsé-
get.

Fotók: Kelemen Tamás
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A Sportfesztivál mindkét napján szerephez jutott a sport,
a mozgás a színpadon is.

A Sportfesztivál sportversenyeinek eredményei
A harmadik alkalommal megrendezett Sportfesztivál két-

napos programsorozata telitalálatnak bizonyult.
Közel ötezren fordultak meg a létesítmény területén és leg-
alább 1500-an aktívan részt vettek a különböző sportesemé-
nyeken. A teljesség igénye nélkül, a versenyeken az alábbi
eredmények születtek:
Szenior kosárlabda torna
1. Gyergyószentmiklós, 2. Poprád, 3. Száraz Old Boys
Páros tenisz
1. Szentandrássy László-Kiss László, 2. Deák Milán-Berkes
György, 3. Prókai Pál-Szalontai Julika
Kosárra dobó verseny abszolút győztese: Czimer Adrián

A kispályás labdarúgó torna két fordulójának összesített ered-
ménye
1. Galaktikusok, 2. FC Konako, 3. Diamond Cafe, 4. SC
Grund, 5. Special, 6. Sajó Fenyő
Bajtárs labdarúgó emléktorna
1. Hivatásos Tűzoltóság, 2. Rendőrség, 3. FER Kft. Tűzoltó-
ság, 4. Vállalkozók, 5. Mezőcsát ÖTE, 6. Önkormányzat, 7.
Mentők
B-A-Z megyei női labdarúgó torna
1. Sárospatak, 2. Mezőkövesd, 3. Kazincbarcika
Meghívásos szenior labdarúgó torna
1. Nagyvárad, 2. Polgár, 3. FC Tiszaújváros

Asztalitenisz
Nők:1. Fóti Gabriella, 2. Fóti Ildikó, 3. Ágoston Gabriella és
Fónagy-Árva Zsófia.
Férfiak: 1. Fónagy-Árva Péter, 2. Virág Roland, 3. Molnár
Marcell.
Csúszókorong 1. TIFIT, 2. BKV, 3. Rákosszentmihály, 4. Csö-
mör
Tisza Kupa és a III. Sportfesztivál Erős Ember versenyének
eredményei
A verseny megyék között zajlott, 3 fős csapatokkal.
I. Hajdú-Bihar megye: Lukács Krisztián, Sárai István,
Hermann Alfréd.
II. Borsod-Abaúj-Zemplén megye (Tiszaújváros): Mengyi
Rajmund, Csikós Lóránd, Szabó Gyula. III. Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye: Csekk Sándor, Lekri Tibor, Tóth János.
IV. B-A-Z megye rendőrcsapata: Németh Szabolcs, Karcsák
Attila, Majoros Árpád.
Extrém verseny
BMX amatőr: 1. Széplaki Dominik, 2. Vajda Márton, 3. Ko-
vács Bence.
BMX profi: 1. Henc Roland, 2. Gál Tamás, 3. Sándor Ádám.
INLINE: 1. Törpe, 2. Bócsi Attila, 3. Csordás Milán.
ROLLER amatőr: 1. Weisz Bence, 2. Tóth Arnold, 3. Juhász
Tamás.
ROLLER profi: 1. Balogh Alex, 2. Pogonyi Patrik, 3. Kállai
Richárd.
MTB: 1. Egri Gábor, 2. Kovács Dani.
Legjobb trükk BMX: Gál Tamás.
Legjobb trükk ROLLER: Balogh Alex.
Legjobb trükk INLINE: Bucsi Balázs.
Nemzetközi utánpótlás labdarúgó torna
U7: 1. DSI, 2. Tiszaújváros, 3. Mezőkövesd A, 4. Nánási
Focisuli A, 5. Kazincbarcika, 6. Nánási Focisuli B, 7. Cigánd
SE, 8. Hajdúsámson, 9. Tiszavasvári, 10. Bendegúz Edelény
A torna különdíjasai. Gólkirály: Fehér Erik (DSI, 11 gól). Leg-
jobb játékos: Gyenes István, Mezőkövesd. Legjobb összjáté-
kos:Krizsán Zoárd ( DSI). Legjobb hazai játékos: Gulácsi
Márk.
U9: 1. Sajóvölgye Focisuli, 2. Tiszavasvári, 3. Tiszaújváros A,
4. Nánási Focisuli, 5. Borsod Volán, 6. Hajdúsámson, 7.
Cigánd, 8. Beregszász, 9. Ózd, 10. Edelény, 11. Tiszaújváros
B, 12. Tiszakeszi

A torna különdíjasai. Gólkirály: Bodnár Tamás -
Tiszaújváros A. Legjobb játékos: Makra Áron – Tiszavasvári.
Legjobb kapus: Kis Balázs - Sajóvölgye. Legjobb hazai játé-
kos: Zanócz Áron.
U11: 1. Cigánd SE, 2. Tiszaújváros A, 3. Beregszász, 4. Bor-
sod Volán, 5. Nánási Focisuli 2005, 6. Hajdúsámson, 7. Nánási
Focisuli 2004, 8. Ózd, 9. Nyékládháza, 10. Tiszaújváros B, 11.
Sajóörös, 12. Bendegúz Edelény
A torna különdíjasai. Gólkirály: Illés Dávid - Tiszaújváros A.
Legjobb játékos: Lőrincz Dávid – Beregszász. Legjobb kapus:
Racsko Márk - Cigánd SE. Legjobb hazai játékos: Szmicsek
Levente.
Meghívásos női kézilabda torna
1. Tiszalök, 2. Tiszaújváros, 3. Hajdúszoboszló, 4. Mezőke-
resztes
A torna különdíjasai. Gólkirálynő: Bencze Alexandra – Me-
zőkeresztes. Legjobb mezőnyjátékos: Ránki Alíz –

Tiszaújváros. Legjobb kapus: Gál Eszter - Tiszalök
Lábtenisz 1. Kovács Richárd - Tóth Csaba, 2. Vének, 3.
Adidászok, 4. SC Grund
Városi tájékozódási verseny
„Nagyszülők” 1. A három muskétás, 2. Tisza-parti cicák
„Családos” 1. „Csapat”, 2. Zsíros kenyér, 3. Lovasok
„Kiscsaládos” 1. Rénszarvas, 2. Földváriak, 3. Andrásyék
„Felnőtt” 1. Bartók Adrienn, 2. Csipet csapat, 3. Cat power
Úszóverseny
Óvodás: 25 m gyors: 1. Varga Richard, 1. Lajtos Vanda, 2.
Nagy Vendel, 3. Széll Kristóf, 25 m hát: 1. Széll Kristóf, 2.
Nagy Vendel, 25 m mell: 1. Lajtos Vanda.
I. kcs.: 25 m gyors: 1. Munkácsi János, 1. Kincses Vanda Rozi,
2. Szlávik Levente, 2. Kovács Edina, 2. Varga Martin, 25 m
mell: 1. Szolga Zsombor, 1. Kovács Edina, 2. Dukai Balázs, 25
m hát: 1 Munkácsi János, 1. Orosz Csilla, 2. Urbán Péter, 2.
Kincses Anna Rozi, 3. Szlávik Levente, 3. Kovács Edina, II.
kcs.: 50 m gyors: 1. Urbán Ádám, 1. Vágási Vanda, 2. Urbán
Benedek, 2. Sugár Anett, 3. Fekete Kende, 50 m mell: 1. Varga
Bence, 1. Sugár Anett, 2. Fekete Kende, 50 m hát: 1. Urbán
Ádám, 1. Vágási Vanda, 2. Urbán Benedek, 2. Dobrószki
Evelin, III. kcs.: 50 m gyors: 1. Tokaji Marcell, 1. Nagy
Mirella, 2. Kovács Anikó, 50 m mell: 1. Nagy Mirella, 50 m
hát: 1. Kovács Anikó, 2. Nagy Mirella.

Húzd, húzd, húzd!

A Tiszalök dobott a legjobban.

Kicsik a pályán, szemük a labdán.

Nem kisasszonysport a női foci.

Jó banda a Vaga Banda. Színpadon az Arabesque tánccsoport. Stimmelt a gymstick.
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A IV. Keszthelyi Dalünnepre készül a kórus.

Zebra
A hölgy negyven körüli, kellemes beszélgetőpartner. Szóba ke-
rülnek az élet dolgai, betegségek, unokákról érdeklődik és hét-
köznapi dolgokról is beszél. Érdeklődő, befogadó, kedves.
Figyel és meghallgat. A viszontkérdésre, hogy neki van e gye-
reke, szinte átlényegül. Megnyílik, szolidan kitárulkozik és
elmondja, hogy nemrég „későn” született egy kislánya, aki most
két és fél éves. Az élet gyönyörű ajándéka, a mindene. Reggel
együtt indulnak „dolgozni” a bölcsibe és a munkahelyre. Ál-
lítja, sok mindent tanul a csöppségtől, a gyerek léte, az anya-
ság megváltoztatta. Másként gondolkodik az életről, a világról.
„Tudja, másképpen megyek át a zebrán” - mondja. Ez a csöp-
pet sem lírai mondat szíven talál. Ilyet csak egy édesanya tud
mondani. Ebben a pár szóban benne van az imádat, a rajon-
gás, a felelősségérzet, a gondoskodás. A jövő. Valaki várja,
hogy érjen oda érte a bölcsibe. Sétizni, játszani kell vele, kis-
nadrágot, Túró Rudit venni. Este kakaót kér, mesét és jó éjt
puszit vár.
Számolja, nagyjából nyugdíjas lesz, mire a kislány felnő, de
addig (azután is) szükség van rá. Feladata van, vigyázni kell.
Most még az álmait, később az útjait. Valaki számít a létére
és várja, viszontszereti.
Kedves autósok! Ha lehet, legyetek még figyelmesebbek a zeb-
ránál, hiszen Fannit még fel kell nevelni, hogy büszke lehessen
az anyukájára.

K. Tóth Imre

kronika@tiszatv.hu

Fesztiválról fesztiválra

Fesztiválról fesztiválra vezet napjainkban az Ének-
szó Baráti Kör útja. A XXVI. Miskolci Nemzetközi
Kamarakórus Fesztivál élményei még élénken
élnek a kórus tagjaiban, de már tettre készen sze-
gezik pillantásaikat a IV. Keszthelyi Dalünnep iz-
galmasan pezsdítő próbatételeire.

Hosszú-hosszú évek óta résztvevője kórusunk ezeknek a kórus-
találkozóknak városunk önkormányzata és a Tiszaújváros Jövő-
jéért Alapítvány folyamatos támogatásával. Az idei év - a kórus
működésének 40 éves jubileumi éve - az első, amikor mind a két
rangos rendezvényen részt veszünk.
Miskolcon a Belvárosi Görög Katolikus Püspöki Székesegyház
(a templomot a közelmúltban szentelték székesegyházzá, az épí-
tészeti átalakítások lenyűgözőek) csodálatos akusztikájában gyö-
nyörködhettünk, valamint a Zenepalota Bartók termének - szinte
már megszokottnak nevezhető - hangzásvilágát élvezhettük. Ter-
mészetesen a fellépő kórusok műsorai tették mindezt olyanná,
ahogyan megéltük, és reméljük, hogy az általunk előadott kó-
rusművek is jól illeszkedtek ebbe az élményvilágba.
Keszthelyen a szervezők kórusonként testre szabottan elkészített
igen pontosan ütemezett programját követve élénk, változatos
feladatokat teljesíthetünk. A megnyitón és az első napot záró fák-
lyás felvonulást követő Balaton parti összkari éneklésen ezer
énekesből álló kórus részeként hallathatjuk hangunkat. Három
színpadi fellépésünk lesz, a Magyarok Nagyasszonya plébánia-
templomban, a Festetics kastély tükörtermében és a Balaton Mú-
zeumban. Lesz sétálókoncertünk, amikor a számunkra kijelölt
helyre sétálva utcai koncertet adunk és lesz stafétakoncert, ami-
kor az együtt sétáló kórusok egy-egy kedves darabjukat énekel-
hetik el egymás után.
Nagy vonalakban ilyen lesz a programunk, remélhetőleg kelle-
mes élményekkel térhetünk haza Keszthelyről is, és városunk to-
vább erősített jó hírét hagyhatjuk ott cserébe.

Vörös Béla
az Énekszó Baráti Kör egyesületi elnökeÉvről-évre egyre többen

Juniális a Tisza partján
Hagyomány már, hogy a Ti-
sza-parti Szabadidőház ud-
varán megszervezik a Tisza-
parti juniálist. Így volt ez idén
is, szombaton több mint hat-
százan vettek részt a prog-
ramokon.

- Annak idején nem gondoltam volna,
hogy néhány év elteltével igazi találkozó-
hellyé válik ez a rendezvény - mondta
megnyitóbeszédében Bráz György polgár-
mester. - Most már nem csak a Tisza-part
városrészben élők vannak itt, hanem a régi
erőművesek és azok, akik barátjaiknak
tartják az itt élő embereket -, mondta a
polgármester, aki hozzátette: minden vá-
rosrészben fontos, hogy az emberek érez-
zék a támogatást, amit Tiszaújváros, az
önkormányzat tud adni.
Ugráló vár, légszörf, csocsózás, asztalitenisz és sétakocsikázás várta a kicsiket és a na-

gyokat már délelőtt 10 órától. Hamar bené-
pesült az udvar, sokan lovagoltak és a sár-
kányhajózást is bárki kipróbálhatta. Nép-
szerű volt az arcfestés, a kézműves játszó-
házban is sorra születtek az apró alkotások.
Nagy Zsófia a nagyszüleivel látogatott el a
rendezvényre, mint mondta, minden évben
eljönnek, és igyekszik mindent kipróbálni.
Drencsik Daniella épp kipróbálta a légször-
föt, amikor összefutottunk: - Nagyon na-
gyot dob - mondta meglepődve, majd
hozzátette, ma már készített hűtőmágne-
seket és szeretne még lovagolni is.
Nem csak kisgyermekes családok, hanem
nyugdíjas baráti társaságok is részt vettek
a programokon. Dózsa Katalin az Ősziró-
zsa Nyugdíjas Klub tagja, ők is minden

évben juniálisoznak, hiszen itt mindig jó
a hangulat, jó a társaság, délután még
táncra is perdülnek.
Poropatich Péter, a Tiszaújvárosi Hu-
mánszolgáltató Központ vezetője elége-
detten szólt a rendezvényről.
- Soha ilyen sokan még nem voltak itt, hi-
szen több mint hatszázan váltottak étke-
zési jegyet - mondta. - Már nem csak a
Tisza-part városrészben élők és egykor itt
dolgozók vesznek részt a rendezvényen,
hanem egyre többen jönnek Tiszaújváros
és Tiszaszederkény városrészből is. Az a
tapasztalat, hogy akik kijönnek, az egész
napot itt töltik ebben a kellemes környe-
zetben, családias légkörben.

FP

Többmint hatszázan vettek részt a programokon.

Sétakocsikázás.

Ének, zene, tánc - sport

Visszajáró sportos sztárok
Az idén harmadik alkalom-
mal megrendezett sportfesz-
tivál sztár fellépőkkel is várta
a látogatókat a késő délutáni,
esti órákban. Fellépett Péter-
Szabó Szilvia, a ByTheWay,
és a szombatot Tóth Gabi fer-
geteges műsora zárta.

Péter-Szabó Szilviát sokan a Nox neve-
zetű formációból ismerhetik, azonban ma
már szólóban énekel.
- A tiszaújvárosi közönségnek egy külön-
leges produkcióval készültem - mondta az
énekesnő még fellépése előtt. - Összeállí-
tottam a szezon elején egy kicsit pörgős,
kicsit melankolikus, de mégis „bulizós”
műsort, ezt láthatja majd a közönség itt is.
Meglepetésként pedig egy új dalt adok
elő. Tiszaújvárosban rengetegszer léptünk
fel még a Nox korszakban, de már idén is
jártam itt, nyugodtan mondhatom, hogy
szinte már hazajöttem.
Szilviát a sporthoz fűződő viszonyáról is
kérdeztük.
- Mostanában kicsit hanyag, lehet mon-
dani, egy kicsit lusta vagyok, illetve saj-
nos gyakran közbe jön valami - mondta.
Pedig nagyon szeretek sportolni, mozogni.
Régen versenytáncoltam, néptáncoltam,
kézilabdáztam, mindent csináltam, amit
lehetett, mert anno a Nox alatt a rengeteg
tánc elengedhetetlen volt.
Péter-Szabó Szilviát az X-Faktorból is is-
mert fiúbanda, a ByTheWay követte, akik

szintén nem először jártak városunkban. A
srácok elmondták, hogy tavaly pont itt, a
Triatlon Nagyhéten léptek fel először,
mint trió, az akkori negyedik tag, Pocskai
Olivér kilépése után.
- Az egy emlékezetes és nehéz időszak volt
számunkra - mondta Vavra Bence -, de
annyi szeretetet kaptunk aznap este a ti-
szaújvárosi közönségtől, ami sokkal elvi-
selhetőbbé tette számunkra az új helyzetet.
Fiatal fiúbandaként természetesen nekik is
fontos az életükben a sport. Vavra Bence
például focizott és szertornázott régebben,
igaz ma már kevesebbet űzi ezeket a spor-
tokat. Szikszai Peti a teniszre esküszik,
melyet a mai napig művel. Feng Ya Ou
Ferenc, akit a többiek csak egyszerűen
„Yao”-nak szólítanak, rendszeresen foci-
zik, igaz egy kisebb sérülése óta keveseb-
bet. Manapság inkább a kondi és a kardió
tölti ki az életét, mint testmozgás.
A szombati könnyűzenei programot Tóth
Gabi produkciója koronázta, aki egy pa-
zar, különleges fellépéssel örvendeztette
meg a közönséget.
- Én is sokat vendégeskedtem már ebben a
városban - mondta. - Ezúttal a saját dalaim-
mal, illetve a Megasztárból ismert dalokkal
készültem. Szerencsére már van annyi saját
dalom, hogy inkább azok vannak túlsúlyban
egy ilyen fellépésen. Ide tartozik például az

Éjjel-nappal Budapest, vagy a ValamiAme-
rika 2 főcímdala. Ilyenkor nagyon vegyesen
szoktam összerakni a műsort, mert szeretnék
mindenkinek kedveskedni.
Tóth Gabi sem veti meg a sportot, látha-
tóan remek formában van már hosszú
ideje. Sokáig NB I-es kézilabdázó volt, de
szeret focizni is. Mostanában azonban in-
kább a táncsportot favorizálja, ezzel pró-
bálja karban tartani testét, s jót tesz a
nőiességnek és a színpadi kiállásnak is. Az
énekesnő a latin táncot ajánlja a nőknek,
mert pont onnan szedi le a zsírfelesleget,
ahonnan kell.

dá

A ByTheWay

Péter-Szabó Szilvia

TóthGabi
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Mint arról korábban beszámoltam, 1970-ben a Tiszán
egy komoly árhullám vonult le, ennek hatása a mező-
gazdaságra is jelentős volt. A Szőke Tisza TSZ területén
például a takarmányozáshoz szükséges területek jelen-
tős része víz alá került. Erről a Borsodi Vegyész számolt
be.
1970-ben az állattenyészetést akarták fejleszteni. Ennek
első lépése volt, hogy a sajóörösi Aranykalász TSZ-szel
egyesültek. A magas víz azonban keresztülhúzta a szá-
mításokat.
„Csaknem 900 hold rét került víz alá - mondta Kányási
Béla tsz-elnök. Emiatt a termelőszövetkezetet szénából
több mint 150 vagon veszteség érte. Egy egész évre való
szálastakarmány ment veszendőbe.”
Ráadásul a legelőket is elöntötte a kiáradt víz, így az ál-
latok etetése nagy problémát jelentett akkoriban.
„Úgy próbálunk a helyzeten segíteni, hogy a Sajón túlra
telepítettük át az állatokat. Ily módon 300 szarvasmarha
és 700 juh számára elfogadható legelőt, eleséget tudunk
biztosítani.”
A szántóterületek közül mintegy 1000 hold került ár-
vagy belvíz alá. Ez a termelőszövetkezet teljes szántó-
földjeinek közel fele volt.

„Pillanatnyilag még kilátás sincs arra, mikor tudják mű-
velés alá venni az elöntött területeket. A növényter-
mesztésben is több millió forint kárt okozott az idei
belvíz.”
Mint a lap megírta, a sok gond ellenére a munka nem
állt meg. Készültek az aratásra, ahol lehetett, a takar-
mánynövényeket betakarították. A cél az állatállomány
megmentése volt.
A jövő héten ismét szemlézgetünk.

borza

Árvíz után
45 éve történt

A Tisza TV műsora
Június 25., csütörtök

10:00: A képviselő-testület ülésének közvetítése
Utána: Héthatár, a Tisza TV hírműsora: Érettségi véghajrá -
Tanévzárók - Mecénás ösztöndíjosztó - Felújítások város-

szerte - Kriptanyitás Örösön - Összművészeti gála - Halászlé-
főzőre fel!- Tisza-parti juniális

Utána: Hétről-hétre magazinműsor: Sportfesztivál
- Jancsár 60!

Utána: Fogadóóra Bráz György polgármesterrel
Utána: A képviselő-testületi ülés ismétlése

Július 1., szerda
18:00: Héthatár, a Tisza TV hírműsora: Ülésezett az önkor-

mányzat - Legyen Szederkény vendége! - Köztisztviselői- és
Semmelweis-nap - Juniális - Sport
18:15: Hétről-hétre, magazinműsor

A Derkovits Kulturális
Központ programja

Kiállítás a Derkovits Kulturális Központ Guzsalyas és
Szederke Díszítőművészeti Szakkör, valamint a Tiszavirág
Foltvarró Kör művészeti csoportjainak munkáiból a kultu-
rális központ aulájában és félemeletén. Látogatható: június
26-ig.
Hamvas BélaVárosi Könyvtár
„Jaj, úgy élvezem én a strandot…” A fürdőruha története -

kamarakiállítás. Helyszín: a könyvtár földszintje. A kiállítás
augusztus 19-ig tekinthető meg.
Városi Kiállítóterem
A Diósgyőri Képzőművész Stúdió ’76 „Így látunk, s alko-
tunk mi” című képzőművészeti kiállítása. Látogatható július
10-ig, hétköznap 10.00-18.00 óra között.

Süsü a Nagyhéten
Kedves Gyerekek!

Emlékeztek még a híres egyfejűre, akit a családja ugyan kita-
gadott, de jó szíve, kedvessége miatt nagyon sok barátot szer-
zett? Ő Süsü, a sárkány, aki augusztus 6-án ellátogat városunk-
ba, hogy részt vegyen a Triatlon Nagyhét eseményein. Ebből
az alkalomból rajzpályázatot hirdet szerkesztőségünk Süsü a
Nagyhéten címmel. A felhívásra óvodás és iskoláskorú gyerekek
rajzait várjuk Bármilyen technikával készített alkotással ne-
vezhettek, a lényeg, hogy A3-as méretű legyen. A feladat, hogy
ábrázoljátok Süsüt kedvetek szerint a Triatlon Nagyhét bárme-
lyik eseményén. A pályázatokat augusztus 1-ig várjuk szer-
kesztőségünkben, a Szent István út 16. szám alatt. Ici-pici
ajándékkal már akkor is meglepünk benneteket, (ti is hozhat-
tok nekünk fagyit!), de az eredményhirdetéssel várnotok kell
augusztus 6-ig, a Triatlon Nagyhéten a Város napjáig. Aznap
10 órakor nyitjuk meg Süsü, a sárkány birodalmát, és akkor hir-
detünk eredményt is a pályázók között. A nyerteseknek Bod-
rogi Gyula, a Nemzet Színésze, Süsü magyar hangja, és Bráz
György polgármester, a rendezvény fővédnöke adja át a díja-
kat.
Izgalommal várjuk a rajzokat!

A szerkesztőség

Összművészeti gála

Tánc és zene a színpadon
Első alkalommal lépett közös
színpadra valamennyi művé-
szeti csoportja a Derkovits
Kulturális Központnak. A
produkciók mellett a kézmű-
ves csoportok alkotásaiból ki-
állítás is várta az érdeklő-
dőket.

- Közösségek nélkül elképzelhetetlen egy
jól működő város - köszöntötte a megje-
lenteket Mátyás Zoltán, a Derkovits Kul-
turális Központ igazgatója. - A mai gála
célja, hogy bárki betekintést nyerhessen az
itt folyó munkába.
Mazsorett, néptánc, modern tánc, fúvós
zene, citera muzsika és népdalok a színpa-
don, kiállítás az aulában és a félemeleten.
Ez várta az összművészeti gálára érkezőket.
- Szerintem ez egy nagyon jó ötlet - mond-
ta Csomósné Kovács Heléna, akinek gyer-
meke is fellépett a gálán. - A kicsiknek és
a nagyoknak is nagy élmény és a város is
jobban megismeri őket.
A művészeti csoportok közül a legna-
gyobb létszámú a több korosztályt is ma-
gába foglaló mazsorett.
- Két éve járok mazsorettre, mert megtet-
szett a tévében - mondta Csehovits Kitti a

fellépés előtt - Úgy gondoltam én is ki-
próbálom, és nagyon tetszik.
- Nekem a fellépések a kedvenceim -
mondta Ladányi Kitti. - A legemlékezete-
sebb az első minősítő volt, ahol azonnal
ezüstöt kaptunk.
Citera- és fúvós zene, mazsorett, néptánc és
modern tánc, valamint népdalok szerepel-
tek a kétórás műsorfolyamban. A kézmű-
ves szakkörök kiállítással mutatkoztak be.

- Országszerte rengeteg művelődési ház
vagy kulturális központ működik, - mond-
ta Bognár Imre, a Derkovits Kulturális
Központ igazgatóhelyettese - de szerintem
nem sok olyan ház van, ahol ennyi művé-
szeti csoport működik, mint nálunk.
Az intézményben ugyanis 11 művészeti
csoport tevékenykedik. Ezekben három
éves kortól egészen a nyugdíjas korosztá-
lyig mindenki képviselteti magát.

borza

A Kisbocskor a nagy színpadon.

Rendkívüli felvételi
eljárás

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium rendkívüli felvételi eljárást hirdet a 2015/2016-os tan-
évre, a következő tanulmányi területre:
- tagozatkód: 11; szakközépiskolai közgazdasági osztály.
A képzés helye: az Eötvös gimnázium épülete (Munkácsy M. út
13.)
A felvételi kérelmek beadási határideje: 2015. augusztus 31.
A rendkívüli felvételi eljárásban csak azok a tanulók vehetnek
részt, akiket az általános iskolai felvételi eljárás során egyetlen, a
tanuló által megjelölt középfokú intézménybe sem vettek fel.
A rendkívüli felvételi eljárásra egy új jelentkezési lap kitöltésével
lehet jelentkezni, a kitöltött jelentkezési lapot a szülő juttatja el
intézményünkbe. (Jelentkezési lapok kérhetők az iskola titkársá-
gán, vagy letölthetők honlapunkról: http://www.eotvos-
tuj.sulinet.hu).
Amennyiben a rendes felvételi eljárás során nem felvételizett is-
kolánkba, kérjük csatolni az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi bizo-
nyítvány hitelesített fénymásolatát.

Pogonyi-Simon Edit
intézményvezető

A Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola vezető-
sége hagyományt teremtve Brassai-Tégla díjjal jutalmazza
azokat a diákokat, pedagógusokat és technikai dolgozókat,
akik az újjáépülő iskola kiváló építőmestereinek bizonyul-
tak. A diákok közül elsőként Balogh Jenő 2/14. A osztá-
lyos tanuló, míg a tanárok közül Kórodi Dávid mérnök-
tanár vehette át az elismerést az iskola ballagási ünnepsé-
gén.
A pedagógusnapi ebéden adtuk át a technikai dolgozók ré-
szére a díjat, melyet idén megosztva kapott Földváriné
Tóth Annamária, Elekesné Danka Gyöngyi és Horváth
Józsefné.
Szintén ezen az ebéden köszöntöttük Wágner Judit és Tóth
Zoltán pedagógusokat, akik a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Miskolci Tankerülete által adományo-
zott elismerő oklevélben részesültek, amelyet példamutató
és áldozatos pedagógiai munkájuk elismeréseként vehet-
tek át június 4- én Miskolcon, az Avasi Gimnáziumban tar-
tott megyei tankerületi pedagógusnapi ünnepségen.

Bukta Márta
intézményvezető-helyettes

A Brassai
kitüntetettjei
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Eladó a Bethlen Gábor úton egy 63 nm-es 4. eme-
leti lakás (nem liftes házban).
Érd.: 06-20/256-9881, 49/611-700.

Tiszaújváros-Tiszaszederkényben 2 és fél szobás,
gázfűtéses, összkomfortos, régi építésű családi
ház 788 m2-es telekkel sürgősen eladó. Irányár:
6.4000.000 Ft. Érd.: 06-70/294-1596, 06-70/331-
16-48.

Részben felújított 40 m2-es erkélyes, 3. emeleti
Kazinczy úti lakás reális áron, akár bútorozottan
eladó. Érd.: 06-30-412-6398, 49/611-549.

Iroda kedvező áron kiadó
Tiszaújváros városközpontban.

Földszinti, külön bejáratú,
bútorozott,

két iroda+előtér+WC.
Érd.: +36 30 915 4451

Dr. Lovász Ilona ideggyógyász főorvos
tájékoztatja kedves betegeit,

hogy 2015. július 1-jével Tiszaújváros,
Szent István út 39/d szám alatt

magánorvosi rendelését elindítja.
Rendelés:

hétfő 13:00-18:00, szerda 13:00-18:00-ig.
Időpontra történő bejelentkezés
a 49/951-025-ös telefonszámon.

HORGÁSZOK FIGYELEM!
HALTELEPÍTÉS!

A Zabos Géza horgász csapatversenyre
az egyesület 2015. július 3-án (pénte-
ken) 1.200 kg pontyot telepít az aláb-
biak szerint:
Erdészeti tó: 800 kg
Tolnai tó: 400 kg
Ezeken a tavakon telepítés után, 2015.
július 4-én (szombaton) csak a Zabos
Géza horgász csapatverseny résztvevői
horgászhatnak!
Az Erdészeti és a Tolnai tavon azok,
akik nem vesznek részt a horgászver-
senyen 2015. július 5-én (vasárnap) 00
órától horgászhatnak.
Az emléknap előtt, 2015. július 3-án 17
órától a Zabos Géza emléktáblánál
(Tiszaújváros, Teleki Blanka u. 5.) ün-
nepélyes megemlékezést tartunk, mely-
re mindenkit szeretettel várunk.

Vezetőség

Barlangjáró nyílt nap
a Bükkben

A Marcel Loubens Barlangkutató Egye-
sület tagjaival június 27-én felfedezhe-
ted, mit rejt a hegy belseje! Tedd pró-
bára erődet és kitartásodat egy igazi
kúszós-mászós barlangi túra során!
A túrán fejvédő sisakra, fejlámpára, gu-
micsizmára, kesztyűre, váltóruhára és
csokira lesz szükséged. A részvétel in-
gyenes, de előzetes jelentkezéshez kö-
tött, melyet legkésőbb 2015. június
25-ig lehet megtenni az alábbi interne-
tes oldalon:
http://mlbe.hu/nyiltnap_info.htm
Ne habozz, mert a résztvevők száma
korlátozott!
A honlapon további infók találhatók.
Kapcsolat:
nyiltnap@mlbe.hu, 30/8329149
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Body és power

Nyomtak, emeltek, húztak
Ismét a legerősebb címért
szálltak versenybe a Tifit SC
erőemelő szakosztályának
versenyzői a Szerencsen meg-
rendezett WPC Magyar Baj-
nokságon, ahol erőemelés-
ben, felhúzásban és fekve-
nyomásban küzdöttek meg
egymással a versenyzők.

A hölgyek mezőnye kezdte a versenyt az
erőemeléssel. A női felnőtt korosztály -
67,5 kg-os súlycsoportjában első helyen
végzett erőemelésben Hajdú Anikó 320
kg-os teljesítménnyel (guggolás 115 kg,
fekvenyomás 65 kg, felhúzás 140 kg). Ez
a felhúzók mezőnyében még egy ezüstér-
met is jelentett számára. Tibád Mária a
masters1 kategória -75 kg-os súlycsoport-
jának első helyét szerezte meg (guggolás
85 kg, fekvenyomás 62,5 kg, felhúzás
100kg). Szabó Piroska fekvenyomásban
végzett az élen a felnőtt kategória -60 kg-
os súlycsoportjában (67,5 kg-os fekve-
nyomással).
Az ifjúsági korcsoport -82,5 kg-osok me-
zőnyében Mengyi Kornél erőemelésben 3.
helyen zárta a versenyt, guggolása orszá-
gos rekordot ért (guggolás 187,5 kg, fek-

venyomás 112,5 kg, felhúzás 207,5 kg). A
-100 kg-os súlycsoportban Parlagi Márk
erőemelésben a 2. helyen végzett, felhú-
zásban pedig 3. lett 582,5 kg-os teljesít-
ménnyel (guggolás 200 kg, fekvenyomás
140 kg, felhúzás 242,5 kg).
A masters1 kategória harmadik legjobb
erőemelője a -125 kg-os súlycsoportban
Nagy Róbert volt (guggolás 190 kg, fek-

venyomás 155 kg, felhúzás 255 kg), aki
ezzel egyben aranyérmes is lett felhúzás-
ban. Varga István a -75 kg-os súlycsoport
felnőtt kategóriájában 2. helyezést ért el
erőemelésben (guggolás 170 kg, fekve-
nyomás 120 kg, felhúzás 200 kg), 1. he-
lyezést felhúzásban, s a masters1 kate-
góriában is két aranyérmet szerzett, erő-
emelésben és felhúzásban.

A Jabil 3Próba szabadidősport eseménysorozat június 28-án,
vasárnap az úszással folytatódik. A második pontgyűjtő lehető-
ségnek ezúttal is a Tiszaújvárosi Sportcentrum fedett uszodája
ad otthont.
A TVK-Mali Triatlon Klub által rendezendő eseményre 6.30-tól
9 óráig lehet díjtalanul jelentkezni a helyszíni regisztrációs iro-
dában. A szervezők kérik, hogy akinek már van próbafüzete, az
feltétlenül vigye magával. A 400 méteres kispróba 3, míg az
1000 méteres nagypróba 5 pontot „hoz a konyhára”. Fontos in-
formáció, hogy a regisztráció sorrendjében beosztott futamok
már 8 órakor elkezdődnek. A próbát teljesítők - a partot érést
követően – emblémázott úszózsákot kapnak ajándékba. A hely-
színen kisorsolnak még a próbázó Jabil-dolgozók és a lakosság
között egy-egy fürdőköpenyt és két-két emblémázott hátizsá-
kot is. A Jabil-dolgozók további öt meglepetés-ajándékra is szá-
míthatnak.
A sorozat augusztus 7-én, pénteken a futással fejeződik be. A

hagyományos Jabil 1/3 Maratonon 3,5 és a 14 km-es távok
közül lehet majd választani. A harmadik próba után a 12 pon-
tot, vagy annál többet teljesítők között értékes sportszer-aján-
dékcsomagokat sorsolnak ki.
A legalább 15 pontot kiérdemlők joggal pályázhatnak a fődíjra
is, mely nem más, mint szeptember 25-28. között két (egy-egy
fő a Jabil-dolgozók és a lakosság köréből), egyszemélyes, 4
napos utazás (3 éjszaka, repülőjegy, szállás félpanzióval, reptéri
transzfer) Európa egyik legnagyobb utcai futóversenyére, a
Berlin Maratonra!
További információ a www.tvkmalitriatlon.hu honlapon, a
49/540-094-es telefonszámon, vagy a tvkmali@triatlon.t-on-
line.hu e-mail címen olvasható, illetve kérhető.

Ebben az esztendőben 340 fiatal érdemelte ki a „Magyarország
jó tanulója - jó sportolója” díjat. Közülük 96-an a Földművelés-
ügyi Minisztériumban vehették át oklevelüket. A díjazottak kö-
zött volt a TKKSE négy fiatalja is, Balogh Réka (GUT Görbeházi
Általános Iskola), Meczkó Viktória (Kazinczy Ferenc Reformá-
tus Általános Iskola), Kuti Kira (Tiszaújvárosi Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola) és Erős Patrik (Tiszaújvárosi
Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium). Ké-
pünkön a három leányzó az átadást követően, balról jobbra,
Réka, Viki, Kira.

Hajdúnánáson rendezték meg a regionális Esz-
kimó-Indián Játékokat. A mezőnyben ott voltak a
tiszaújvárosi fiatalok is.

A TKKSE eredményei:
MK-1 lány U-12: 3. Kovács Emese, 4. Nagy Anna, 7. Kanyó
Viktória, MK-1 fiú U-12: 6. Pék-Szentgyörgyi Ádám, MK-1 fiú
U-11: 1. Takács Márton, MK-1 lány U-11: 1. Biró Eszter, 4. Ko-
vács Gréta, 7. Makrányi Laura, MK-1 fiú U-10: 2. Kórik Ákos,
3. Deim Marcell, 8. Horváth Balázs, MK-1 lány U-10: 1. Nagy
Mira, MK-1 lány U-9: 1. Nagy Luca, 3. Utassy Melinda, 5. Ma-
rosi Csilla MK-1 fiú U-9: 1. Császár Milán, 2. Kaczvinszki
Tamás, 3. Makrányi Gábor
A TVSE eredményei:
Mk-1 leány U11: 3. Tóth Eszter, Mk-1 leány U12: 5. Erős Kinga,
6. Vitos Zsófia, 8. Márton Tünde, 9. Seres Laura, 10. Molnár
Bernadett, Mk-1 fiú U10: 5. Komlós Botond, 6. Mezei Balázs,
Mk-1 fiú U11: 5. Császár Dávid, 6. Mertinkó Marcell, 8. Dudás
Bence, Mk-1 fiú U13: 5. Krajnyák Bálint, K-1 fiú U13: 5. Szántó
Tamás.

Az országúti kerékpárosok idei Budapest-bajnokságát a hétvé-
gén Gyömrő térségében rendezték meg. A Tour de Gyömrő el-
nevezésű viadal U17-es korcsoportjában a fiú 30 km-es mezőny-
versenyben a TVK-Mali Triatlon Klub színeit képviselő - a Fe-
rencvárosi SZSE kerékpáros licencével versenyző - Orosz Gergő
szoros befutóban, kiváló sprintjének köszönhetően a legjobbnak
bizonyult 53:20 perces idővel.

Egykori és jelenlegi tanítványai, barátai köszöntötték a TVSE
sporttelepén az egyesület elnökét, vezetőedzőjét, Jancsár Lászlót
60. születésnapja alkalmából. Természetesen az ünnepeltnek járt
a hatalmas, 60 gyertyaszálas torta is tűzijátékkal.

Kilenc elsőség mellett további
öt érmet is kiérdemeltek a
TVK-Mali Triatlon Klub spor-
tolói a Baján megrendezett
sprint távú országos bajnok-
ságon. A viadal egyben válo-
gató volt a közelgő ifjúsági-
és junior Európa-bajnoksá-
gokra, melyeken hat tiszaúj-
városi versenyző húzhatja fel
a válogatott mezt.

A kétnapos X. Mogyi Triatlon első felvo-
násában a magyar bajnoki medálokért ve-
télkedett a teljes hazai élmezőny, beleértve
világkupa-indulóinkat is. A TVK-Mali TK
utánpótlás korú versenyzői abszolút érté-
kelésben is a legjobbak között végeztek.
Az ifjúsági lányoknál bajnok Putnóczki
Dorka és a junior fiúk győztese, Lehmann
Bence egyaránt negyedikként fejezte be a
küzdelmet. Figyelemre méltó, hogy az if-
júsági leányok egyéni versenyében az első
hatból öten a TVK-Mali TK mezét visel-
ték, így nem volt meglepő, hogy csapatér-
tékelésben is tiszaújvárosi aranyat és
ezüstöt osztottak.
A vasárnapi kieséses szuper-sprint ver-
senyt követően, ahol Putnóczki Dorka és
Lehmann Bence ismét lépést tartott a fel-
nőtt elittel, kijelölték a július 12-én, Genf-
ben rendezendő junior Európa-bajnok-
ságra, valamint a két héttel később, a spa-
nyol Banyoles városában életre hívandó
ifjúsági kontinensviadalra utazó magyar
válogatottat. A junioroknál Lehmann Ben-

ce és Dévay Márk állhat rajthoz, míg az if-
júságiaknál, ahol csak váltót rendeznek,
Putnóczki Dorka, Jakab Ilka és Mátyus
Lili alkotja leány csapatunkat. Az ifjúsági
fiúknál Lehmann Csongor az újbudai Soós
Gergő és a bajai Karai Botond társaságá-
ban veszi fel a küzdelmet korosztályuk
legjobbjaival. A válogatott tagjai június
22-28. között Egerben edzőtáboroznak.
Eredmények
Sprint távú (750 m úszás, 20 km kerékpá-
rozás, 5 km futás) országos bajnokság
Ifjúsági leányok, egyéni: 1. Putnóczki
Dorka 1:04:55 óra, 2. Jakab Ilka, 1:05:51,
3. Molnár Sára, 1:05:56, 4. Szegedi Sára,
1:06:20, ...6. Mátyus Lili, 1:07:04, Csapat:
1. TVK-Mali TK "A" (Putnóczki Dorka,
Jakab Ilka, Molnár Sára) 3:16:42, 2. TVK-

Mali TK "B" (Szegedi Sára, Mátyus Lili,
Filep Zsanna) 3:25:25
Ifjúsági kcs., fiú egyéni: 1. Lehmann
Csongor 57:24 perc, ...9. Fróna Ákos,
1:01:43 óra, Csapat: 1. TVK-Mali TK
(Lehmann Csongor, Fróna Ákos, Orosz
Gergő) 3:02:00 óra
Junior kcs., női egyéni: 3. Zelovics Dóra,
1:06:04
Felnőtt nők, 1. kcs., egyéni: 1. Szakály
Zsófia 1:08:02, ...5. Bodolai Fanni,
1:17:23. Felnőtt nők, 2. kcs., egyéni: 1.
Szabolcsi Fruzsina, 1:06:59, 2. Szakály
Zsuzsanna, 1:07:17. Csapat: 1. TVK-Mali
TK (Szabolcsi Fruzsina, Szakály Zsuzsan-
na, Szakály Zsófia 3:22:18.
Junior kcs., férfi egyéni: 1. Lehmann Ben-
ce, 56:19, 2. Dévay Márk, 56:58, ...10.
Tóth Máté, 1:01:58. Csapat: 1. TVK-Mali
TK (Lehmann Bence, Dévay Márk, Tóth
Máté 2:55:15.
Férfi elit, egyéni: 8. Balogh Bence, 57:42
Kieséses szuper-sprint verseny (3. fordu-
lós)
Női döntő: 1. Kovács Zsófia (Budaörsi
TKE), 2. Horváth Zsanett (Uniqa Team
Újbuda SC) 3. Putnóczki Dorka (TVK-
Mali TK)
Férfi döntő: 1. Ifj. Faldum Gábor (Mogyi
SE), 2. Tóth Tamás (Budaörsi TKE), 3.
Bicsák Bence (PSN Zrt.),... 6. Lehmann
Bence.
(A részletes eredményeket a www.evo-
chip.hu oldalon lehet megtalálni.)

Laci bácsi 60 éves

Jól tanultak,
jól sportoltak

Kerékpár

Boldog születésnapot!

Három plusz egy fő

Orosz Budapest-bajnok

Kajak-kenu

Eszkimók
és indiánok

Triatlon

Bajnoki éremeső, irány az Eb!

Az élen kerékpározó Putnóczki Dorka
továbbra is őrzi kiváló formáját.

(Fróna Judit felvétele)

Jabil 3Próba

Két távon az úszó-pontokért

A Tifit SC három kiválósága, Mengyi Kornél, Hajdú Anikó és Varga István.
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Értesítjük a főzőversenyre jelentkezett csapatokat, hogy a belé-
pésre jogosító karszalagokat átvehetik a Derkovits Kulturális
Központban, nyitvatartási időben 2015. június 29-től - július 2-

ig. Július 3-án (péntek) 10.00 órától - 18.00 óráig a Tisza-szige-
ten az Információs Pontnál. Az átvételhez feltétlenül szükséges
a nevezést igazoló kártya megléte, kérjük, azt hozzák magukkal.

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt La-
kosságot, hogy a Tisza-szigeten megrendezendő Tiszaújvá-
rosi Halászléfőző Fesztiválra ingyenes autóbuszjáratokat
indítunk az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
közszolgáltató által az alábbi menetrend szerint:

Gyorsjárat (menetidő 10-15 perc):
Autóbusz pályaudvarról indul: 9:30-tól 23:30 óráig óránként
(utolsó járat 23:30 órakor indul).
Útvonal: Autóbusz pályaudvar - Kazinczy út (Hotel) -
Széchenyi út (Üzletsor) - Tisza-sziget.
Visszafelé a Tisza-szigetről indul: 10:00-tól 24:00 óráig min-
den egész órában (utolsó járat 0:30 órakor indul).

Tiszaszederkény városrészt érintő járatok (menetidő 20-
25 perc):
Autóbusz pályaudvarról indul: 9:00, 11:00, 19:00.
Útvonal: Autóbusz pályaudvar - Bethlen G. út - Rózsa út -

Szederkényi út - Bocskai út, iskola - Bocskai út - Kossuth
út - Bajcsy Zs. út 37. - Bajcsy Zs. út 67. – Bocskai út, posta
- Dózsa Gy. út (temető) - Tisza-sziget.
Visszafelé a Tisza-szigetről indul: 15:30, 19:30, 22:30,
23:30.

Tisza-part városrészt érintő járatok (menetidő 20-25 perc):
Autóbusz pályaudvarról indul: 10:00, 12:00, 20:00
útvonal: Autóbusz pályaudvar - Kazinczy út - Széchenyi út
(Üzletsor) – Tisza-part városrész –-Tisza-sziget.
Visszafelé a Tisza-szigetről indul: 16:30, 20:30, 23:00.

A délelőtti órákban és a koncert befejezésének idején, illetve
ha az igény olyan mértékű, akkor az autóbuszok felszállás
után azonnal indulnak és folyamatosan fordulnak.

Az autóbusz-pályaudvaron külön kocsiállás lesz a fesztiválra
induló járatok részére.

Parkolási rend
a Tiszaújvárosi Halászléfőző

Fesztiválon

Tájékoztatjuk a Tisza-szigeten megrendezendő Tiszaújvárosi
Halászléfőző Fesztiválra gépjárművel érkező látogatókat,
hogy a helyszínen és a környező területeken a következő lesz
a parkolási rend:
A Tisza-szigeten, a rendezvény helyszínén a regisztrált részt-
vevőkön kívül a fesztiválra látogatók ingyenesen parkolhat-
nak a Sulymos utcában (Parkoló utca) és a mellette kialakított
területeken, korlátozott számban. Amennyiben a Tisza-szige-
ten kialakított parkolók megtelnek, a Tisza Erőmű Kft. par-
kolójának kijelölt területein, valamint a Tisza-sziget előtti,
jobb parti (a Tisza-part városrészhez vezető) töltésszakaszon
is parkolhatnak.
A kerékpárral érkezők számára a szigeten ingyenesen hasz-
nálható kerékpártárolók lesznek.

Kérjük a rendezvényre látogatókat, hogy lehetőleg az ingye-
nes autóbuszjáratokat vegyék igénybe.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Főzőcsapatok figyelmébe!

Autóbuszjáratok a Tisza-szigetre
2015. július 4-én
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